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1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 

Megalkotása 

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.) 32. § 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 25. §-ában foglalt felhatalmazás alap- 

ján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szerveze- 

ti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendsze- 

rek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kap- 

csolati rendszerét tartalmazza. 

 

 
1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, 

megtekintése 

 

 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot az oktatói testület, a képzési tanács (Szkt. 127§/7.) és a 

diákönkormányzat /Nkt. 25.§ (4)/ véleményének kikérésével fogadja el. Jelen szervezeti és műkö- 

dési szabályzatot a tanulók, szüleik, az alkalmazottak és más érdeklődők megtekinthetik az igaz- 

gatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 

 

 
 

1.3 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

 
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok betartása az intézmény 

valamennyi alkalmazottjára, tanulójára – ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket – nézve 

kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a partnerszervezetek véleményének 

beszerzését követő kihirdetéssel lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
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1.4 Tájékoztatás a Szakmai Programról 
(2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről) 

 
A szakképzési intézmény Szakmai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

tartalmi, szakmai alapjait. Szakmai programjának megalkotásához az intézmény számára a 

Szakképzési törvény 14. § (2) biztosítja a szakmai önállóságot. 

 
Az nevelési-oktatási intézmény szakmai programja meghatározza: 

 
• Az intézmény nevelési programját, oktatási programját, képzési programját és 

egészségfejlesztési programját. 

• A szakképzési intézmény programterv- SZKR.13(4) oktatási -képzési program, ennek keretén 

belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és 

szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és 

követelményeket. 

• Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának 

kötelezettségét. 

• A nevelési-oktatási intézményi beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének 

követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és 

szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. 

• a közösségfejlesztéssel, a nevelési-oktatási intézmény szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatokat, 

• a pedagógusok, oktatók helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait, 

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, 

• a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

• a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 
A felsorolt tevékenységek szabályozása a szakmai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők 

a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

 
A Szakmai programot a szakképzési intézmény igazgatója hagyja jóvá, miután kikérte a 

szakmai munkaközösségek véleményét. 

 
Az intézmény szakmai programjáról (nevelési programjáról) az intézmény házirendjéről, szerve- 

zeti és működési szabályzatáról az érdeklődők tájékozódhatnak 

− az nevelési-oktatási intézmény könyvtárában 

− igazgatóhelyettesi irodákban, 

− igazgatói irodában, 

− az intézmény honlapján. (www.martinjanos.hu) 
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1.5 A Képzési Tanács véleményezési joggal történő felruházása 

 
Képzési Tanács /Szkt. 127./ 

Az iskolában működő szervezet a képzési tanács (a továbbiakban: Kt). 

 
Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

• saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

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

tisztségviselői), 

• a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

• saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának 

megállapítása. 

 
A Kt munkáját a szakképzési intézmény tevékenységével az Kt patronáló tanára koordinálja. A patronáló 

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

kapcsolattartásért, a Kt véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az 

intézmény igazgatója felelős. 

A Kt figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, 

a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási 

igazgatójától, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet az 

oktatói testület értekezletein. 

 

 
2. Az intézmény alapadatai, feladatai 

2.1. Az intézmény neve, szakmai alapdokumentuma 

 
Intézmény neve: Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő 

Iskola 

Oktatási azonosítója: OM 203493 

Székhelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u.18/A 

008 Feladatellátási hely 3529 Miskolc, Áfonyás u.18. 

009 Feladatellátási hely 3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 

010 Feladatellátási hely 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 

 

 

 
Az irányító, felügyeleti, fenntartó szerv megnevezése 

 
Információs és Technológiai Minisztérium 

Székhelye: 1011 Budapest Fő út 44-50 

 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1055 Budapest, Szalay u. 10-.14. 

Az intézmény fenntartója és Nő a Siker Alapítvány 
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irányító szerve: 
címe: 3530 Miskolc, Thököly Imre utca 11. 3/3. 

 

Az intézmény típusa: Szakképzési alapfeladatot is ellátó, többcélú köznevelési 

intézmény: szakképző iskola, szakiskola és készségfejlesztő 

iskola. Az intézmény elkötelezett köznevelési intézményként, 

fenntartó által a jóváhagyott pedagógiai program, szakmai 

program, szervezeti és működési szabályzat és házirend alapján, a 

működési engedélyében meghatározottak szerint tevékenykedik. 

 

Az intézmény jogállása Önálló jogi személyként működő alapítványi fenntartású 

többcélú köznevelési intézmény, amely fenntartójától 

elkülönült költségvetéssel rendelkezik, gazdaságilag önálló. 

 

Tagozat megnevezése: nappali tagozat 

 
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám nappali tagozaton: 380 fő. 

 
2.2. Az intézmény alapfeladatai, feladatellátás rendje 

 
 

 

1 
853200 Szakmai középfokú oktatás 

 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok a intézmény alapító okiratában ta- 

lálhatóak alapján 

 
Szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR): 

 

 
 

 Kormányzati 

funkciószám 
Kormányzati funkció megnevezése 

1 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 

5 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

6 
092260 

Szakképző iskola tanulóinak szakmai és közismereti oktatásával 
összefüggő feladatok 

7 
092221 

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

8 
 

092222 
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai 
feladatai a szakképző iskolákban 
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9 092231 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 
szakmai feladatai a szakképző iskolákban 
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092232 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a 
szakképző iskolákban 

11 092270 
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

12 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

13 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

14 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

15 095040 
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 

16 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

17 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

18 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

19 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

20 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

 

Egyéb tevékenységek 

1 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

2 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

3 081045 Szabadidő- sport, (rekreációssport) tevékenység és támogatása 

4 081044 
Fogyatékossággal élők iskolai diáksport tevékenysége és 
támogatása 

5 081043 Iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

6 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

7 074032 Ifjúság – egészségügyi gondozás 

 

 

Az intézmény egyéb feladatának TEÁOR szerinti kódszáma, megnevezése 

8559 Mns egyéb oktatás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

5629 Egyéb vendéglátás 

8552 Kulturális képzés 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

8551 Sport, szabadidős képzés 

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
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2.3. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat 

joga 

 
Az alapítvány gondoskodik a fenntartási és a működési feladatok ellátásáról, a szakképzési törvény és az 

intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatói felelőssége mellett. 

Az intézmény nem önállóan gazdálkodó szervezet. 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Miskolc Megyei jogú 

Város Önkormányzata gyakorolja. 

 
Az intézményönálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott 

igazgató látja el. 

 

Az intézményi kiadványozás joga a gazdálkodó szerv vezetőjét illeti meg. 

 

Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata: 

 
Hosszú bélyegző felirata: lenyomata: 

 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A 

 

 

 
 

Körbélyegző felirata: 

Martin János Szakképző 

Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola, 

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A. 

lenyomata: 

 

 
 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

Aláírási joga az igazgatónak, távolléte estén az általános helyettesének van. 

Saját területükön aláírási joguk van a helyetteseknek (pl. iskolalátogatási igazolások, diákigazolványok). 
 

Pecsétet az igazgató, a helyettesek és esetenként megbízott személyek használ- hatnak: 

− bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők hitelesítése esetén az osztályfőnökök, 

− vásárláskor, ügyintézés esetén a megbízott személy. 

 
Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. 



 

3. Az intézmény szervezeti felépítése 
 

Egyéb dolgozók Oktatók Szülők Szintek 

 
 

 

Gazdasági 

vezető 

Igazgató MICS 

Vezető 

Támogató 

MICS 

Tagok 

 

 

 

Vezetői Szint 

 

  
 
 

Iskolatitkár 

Rendszergazda 

Ügyviteli dolgo- 

zó 

 

 

 
 

Szakmai mun- 

kaközösség 

 

 

 
 

Mérés-értékelés 

munkaközösség 

 

Osztályfőnöki, 

Kultúrális és 

sport munkakö- 

zösség 

 
 

Közismereti, 

gyógypedagógiai és 

habilitációs mun- 

kaközösség 

 

 

 

 

Középvezetői 

Szint 

 

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK 

 

 

 
 

Pedagógiai 

Alapszint 

 

Technikai dol- 

gozók (takarí- 

tók, karbantar- 

tók, portás) 

 

Pedagógiai 

Munkát Segí- 

tők Szintje 

 

 

 

 

 

 

Szakmai igh. Általános Igh. 

Gyógypedagógiai asszisztensek 

Szülők TANTESTÜLET 

Gazdasági 

dolgozók 

HR Munka- 

társ 
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3.1 A szervezeti felépítés és a működés rendje 

 
Az igazgató felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, önálló költségvetéssel rendelkező 

intézményként felel a fenntartó által rendelkezésre bocsájtott eszközök tőle elvárható gondossággal való 

kezeléséért. Gyakorolja az alapvető munkáltatói joggyakorlás kivételével az intézmény vezetését 

(szabadság engedélyezés, helyettesítések megszervezése stb.), és dönt az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt 

egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

jóváhagyja az intézmény szakmai programját. Az igazgató felel továbbá a pedagógiai munkáért, az oktatói 

testület vezetéséért, az oktatói testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért. Az intézmény belső ellenőrzési rendszerének 

működtetéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a nevelő és 

oktató munka egészséges és biztonságos feltét- eleinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Felel a munkáltatói 

érdekképviseleti szervekkel való megfelelő együttműködésért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és 

betartatásáért. A pedagógiai munkáért való felelősség körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben 

végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelés 

céljából. 

Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire, átruházhatja. 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az 

igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdasági ügyintézők és a nevelési-oktatási intézménytitkár a munkaköri 

leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és a szakmai vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek 

törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 
Az igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 

Távollétében (ebben a sorrendben) igazgatóhelyettes. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az igazgató 

helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgatói döntési és egyéb jogait 

(pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgató helyettesekre, a nevelési-oktatási 

intézményvezetés vagy az oktatói testület más tagjaira. 

A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. 

 
Az igazgató közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

• az igazgató helyettesek, 

 
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint a igazgató közvetlen irányítása 

mellett végzik. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és 

beszámolási kötelezettséggel. 
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Az igazgatóhelyetteseket az oktatói testület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. 

Igazgató helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás 

határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesi feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területek- re kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott 

feladatokért. Az igazgató helyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át 

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

amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

• az igazgató, 

• az igazgató helyettesek, 

• a szakmai munkaközösségek vezetői. 

 
Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A 

szakképző intézmény vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a diák- 

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

felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diák- 

önkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat 

véleményét be kell szerezni. 

 
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és 

szabályzatoknak aláírására az igazgatója egyszemélyben jogosult. 

Az intézmény cégszerű aláírása az igazgatója aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 

 

 

3.2 Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök 

 
- Igazgató feladatai: 

 a fenntartó irányítása alapján vezeti a szakképző intézményt, felelős az oktatás- nevelési 

feladatok ellátásáért, 

 szervezi és ellenőrzi a szakképző intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a 

szakmai követelmények érvényesülését, 

 döntésre előkészít a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos 

minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatás- 

körébe, 

 előkészíti az oktatói testület feladatkörébe tartozó döntéseket és a szakképző intézmény 

alkalmazottjaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 

 jóváhagyja a szakképző intézmény alapdokumentumait: a szakmai programot, előkészíti 

a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet; 

 kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét; 
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 gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogokat a 

szakképző intézmény alkalmazottai felett; 

 tájékoztatást ad a fenntartónak a szakképző intézmény tevékenységéről; 

 teljesíti a fenntartó által kért adatszolgáltatást; 

 szakmai értekezletet hív össze a szakképző intézmény működésével kapcsolatos 

feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az 

operatív feladatok irányítása céljából; 

 az intézmény működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az igazgató a 

legfőbb operatív segítője az irányító felügyeleti szervnek, fenntartónak. 

Igazgatóhelyettesek eladatai: 

 az igazgató távolléte esetén az igazgató megbízása alapján ellátja a vezetői feladatokat, 

 ellátja az intézmény felügyeletét, irányítását, 

 elvégzi, gondoskodik, elkészíti, kapcsolatot tart, nyilvántartja, szervezi feladatait az 

igazgató megbízásai alapján, 

 az igazgató megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. 

Az igazgató helyettesek feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre 

kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírásuk tartalmaz. 

 

 
A működés rendje 

/ Szkt 95. /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 

4.1 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

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

alapdokumentumok határozzák meg: 

• az Alapító okirat 

• a Szervezeti és Működési Szabályzat 

• a Szakmai Program 

• a Házirend 

 

 
 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

- a tanév munkaterve, 

- egyéb belső szabályzatok. 

 
Az iskolai dokumentumok nyilvánossága: 

 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói és az igazgatóhelyettesi irodában szabadon meg- 
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tekinthetők, illetve (a szakmai alapdokumentum és az egyéb belső szabályzatok kivételével) 

megtalálhatók az iskola honlapján. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. 

A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges 

változásakor átadjuk. 

 
4.1.1 Az alapító okirat 

 
Az alapító okirata tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja a nyilvántartásba vételét, 

jogszerű működését 

Az intézménynek jogában áll javaslatot tenni az alapító okirat módosítására. 

 
4.1.2 A Szakmai program 

 
A szakképző intézmény szakmai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tar- 

talmi, szakmai alapjait. Szakmai programjának megalkotásához az intézmény számára a Szakképzési 

törvény 14. § (2) Nemzeti Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az 

iskola szakmai 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 Oktatási programját 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 iskola Képzési programját, mely szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 

szakképesítés kimeneti követelményeit programkövetelményeinek meghatározását 

tartalmazza. A szakmai képzés az Fktv. szerinti képzési program alapján folyik. 

• Az iskola Egészségfejlesztési programját, mely a szakképző intézmény teljes körű 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, 

érté- kelhető módon tartalmazza. 

 
A szakmai programot az oktatói testület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A szakmai program azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 

fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. 

Az iskola szakmai programja megtekinthető az igazgatói és igazgatóhelyettesi irodában, könyvtárban, 

továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a szakmai programmal kapcsolatban. 

4.1.3 Az éves munkaterv 

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

vételével az intézmény szakmai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési, képzési célok, 

feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési 

tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. 

Az intézmény éves munkatervét az oktatói testület készíti el, véglegesítésére, elfogadására a tan- 

évnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadása- 
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kor be kell szerezni a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az igazgatói 

irodában, illetve a honlapon megtalálható. 

 
4.2 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 
4.2.1 Az ellenőrzés általános feltételei 

 
A belső ellenőrzési rendszer átfogja a nevelési-oktatási intézmény egész oktató-nevelő munkáját. 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a nevelési-oktatási intézmény 

igazgatója felelős. Ezen túlmenően az intézmény minden vezető beosztású dolgozója felelős a maga 

területén a hatékony és folyamatos ellenőrzésért. 

Az ellenőrzéshez, mérésekhez ellenőrzési tervet készítenek /mely tartalmazza az ellenőrzés területeit, 

konkrét tartalmát, módszerét/, ezt ütemezik a szakmai program és az éves munkatervek alapján. Az 

ellenőrzésekről értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék, 

segíthessék. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének 

megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre. Az ellenőrzések tapasztalatait a pedagógusokkal 

egyénileg, szükség esetén az oktatói testülettel meg kell beszélni. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján 

szükséges intézkedéseket az intézményvezető rendeli el. Az általánosítható tapasztalatokat (a feladatok 

egyidejű megjelölésével) oktatói testületi értekezleten összegezni kell. 

 
A belső ellenőrzés végzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 

• Segítse elő a nevelési-oktatási intézmény feladatkörében a minél hatékonyabb oktatást. 

• Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok ésszerű, gazdaságos ellátását, továbbá a 

belső rendet, tulajdon védelmét. 

• Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor időben figyelmeztessen az intézmény 

működésében felmerülő hibákra, hiányosságokra. 

• Segítse a vezetői intézkedések végrehajtását. 

• Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási fe- 

gyelemhez és a gazdálkodás javításához. 

• Az ellenőrzés segítse a nevelési-oktatási intézményi munka hatékonyságát és mutasson rá a 

fejlesztés lehetséges útjaira. 

 
Az ellenőrzésre jogosult: 

• az igazgató 

• az igazgatóhelyettesek, 

• a munkaközösség-vezetők, 

• a munkaközösségek tagjai egy-egy feladatnál a munkamegosztás alapján, 

• az osztályfőnök saját osztályán belül, 

• felkérés és megbízás alapján szakértők. 

• referencia intézményi működést szolgáltatást irányítók 

• minőségirányítási csoportvezető 
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Az ellenőrzést végzők a felelősségi körükben végzett ellenőrzésekről jelentést és beszámolót készítenek 

az igazgatóhelyettesek és az igazgató számára. 

 
Az ellenőrzés területe: 

• pedagógiai, szervezési, tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése, 

• a tanórai és egyéb oktatás és tanulásszervezési formák /témahét, projektek/ tanórákon kívüli 

foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok, tanulói produktumok, mérések, 

• gazdasági ellenőrzések, 

• referencia szolgáltatás 

 
Az ellenőrzés formája: 

• óraellenőrzés, 

• beszámoltatás, 

• eredményvizsgálatok, felmérések, 

• időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések, 

• folyamatba épített ellenőrzés. 

• intézkedések 

 
4.2.2. Referencia-intézményi működés minőségbiztosítási átfogó célja 

a szolgáltatói szerepkör szempontjából megfogalmazott közelebbi és távoli céloknak megfelelő működés 

vizsgálata. 

További célja, hogy rendszeres, pontos, releváns információkat adjon a referencia-intézményi szolgálta- 

tás eredményeiről, és az eredmények alapján meghatározza azokat a további feladatokat, amelyek a 

szolgáltatás színvonalának növelését célozzák. A mérések során nyert adatok és eredmények az értékelési 

feladatok alapjául szolgálnak. Cél még a referencia-intézményben folyó szolgáltatói tevékenység 

fejlesztési szükségleteinek pontos meghatározása, és a referencia-intézményi szerephez kapcsolódó 

intézményi innováció beépülésének megállapítása. 

 

4.2.3 Az ellenőrzés nevelési-oktatási intézményi rendszere 

 
A nevelési-oktatási intézmény belső ellenőrzése az éves munkaterv része, amelyet a következő 

szakterületre készítenek el a vezető munkatársak. 

Az igazgatóhelyettesek elkészítik a szakmai munkaközösségek által összeállított terv nevelési-oktatási 

intézményi szintű szakmai belső ellenőrzés tervét. 

Az igazgató saját szakmai ellenőrzési tervét szintén a szakmai munkaközösségekkel összehangoltan 

készíti el. 

Az igazgatóhelyettesek az igazgató egyetértésével elkészítik a tanügy-igazgatási tevékenység és a tan- 

ügyi nyilvántartás ellenőrzésének éves ütemét. 

A minőségirányítási csoport /MICS/ vezető elkészíti, irányítja a partner elégedettségmérés ütemtervét. 

Koordinálja a teljesítményértékelési rendszer (oktatói értékelés) működtetését, melyek az éves munka- 
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tervben kerülnek lebontásra. A konkrét feladatok a munkaköri leírásokban, illetve egyéni megbízások 

alapján kerülnek meghatározásra. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanév értékelésekor az igazgató beszámol az oktatói testület előtt. 

 
A nevelési-oktatási intézmény részletes átfogó ellenőrzését a "Belső Ellenőrzési" szabályzatban 

rögzítettük. 

 

4.3 A belépés és benntartózkodás rendje 

 
4.3.1 Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje 

 
Az iskola épülete szorgalmi időben reggel 6:00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 

20:00 óráig tart nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munka- 

napokon 7:30-15:30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvények 

hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján –az 

intézményvezető ad engedélyt. Az iskola tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére minden hét 

szerdáján 8:00-12:00-ig tart ügyeletet. Ha ez változna, a szünet megkezdése előtt az oktatók, a szülők és a 

tanulók tudomására kell hozni. 

 
4.3.2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési- 

oktatási intézménnyel 

A nevelési-oktatási intézmény épületében a nevelési-oktatási intézményi dolgozókon és a tanulókon kívül 

csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. 

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők (pl. tanfolyami hallgatók, nevelési-oktatási intézményi 

rendezvények előkészítői, résztvevő intézményi referenciaszolgáltatást megrendelők) benntartózkodása 

évente az ügyeleti rendben a bérleti szerződés illetve külön megállapodás rögzíti. A felsoroltakon kívül az 

intézményben tartózkodni csak az igazgató engedélyével lehetséges. 

A nevelési-oktatási intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet a nevelési-oktatási intézmény igazgatóje határozza meg és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására kell hoznia. A nyári szünetben az irodai és vezetői 

ügyelet szerdai napokon van. 

A nevelési-oktatási intézmény épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a diákügyelet ellenőr- 

zi. 

A látogató: 

− hivatalos munkaidőben illetve fogadóórák esetén a bejáratnál lévő ügyeletes tanulónál kö- 

teles igazolnia magát, 

− továbbá köteles közölni a jövetele célját az általa keresett személy nevét, 

− az ügyeletes tanuló köteles az idegent útbaigazítani, a benntartózkodás idejét rögzíteni 

(érkezés-távozás időpontja), 

− amennyiben az ügyeletes diák nem tud intézkedni, felnőtt segítségét kéri. 
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4.3.3 A vezetők intézményben való tartózkodása, munkarendjének szabályozása 

 
Az intézmény hivatalos munkaidejében (amikor a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak) 

felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért az igazgató vagy igazgatóhelyettesei munkaidejének 

meghatározása az operatív tervekben /éves munkaterv/ kerül meghatározásra, heti beosztás alapján látják 

el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített 

vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. Egyebekben munkájukat az 

iskola szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartamban látják el. Amennyiben 

egyikük sem tartózkodik az intézményben, az órát, vagy foglalkozást tartó tanár, illetve rendezvényért, 

tanulószoba ügyeletéért felelős személy láthatja el a felügyeletet. 

 

 
4.3.4 Az alkalmazottak munkarendje 

 
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét a hatályos jogszabályok 

betartásával - az intézményvezető állapítja meg. 

A vezető helyettesek tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével – az 

alkalmazottakkal egyeztetve a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és az 

alkalmazottak szabadságának kiadására. 

 
Minden alkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott szakembere tartja. 

 
A vezető helyettesek tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével - a napi 

munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és az alkalmazottak szabadságának kiadására. 

 
4.3.5 A pedagógusok, oktatók munkarendje 

 
A szakképzési törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus, oktató munkaideje a 

kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának 

megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

 
A pedagógus, oktató napi feladatát a tantárgyfelosztás szerint készített órarend és helyettesítési rend 

tartalmazza, /mely az éves munkaterv mellékletét képezi/. A heti munkaidő minden pedagógus, oktató 

számára 40 óra. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával 

arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban 

elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhat- 

ja mega a 12 órát. A pedagógusok, oktatók napi munkaidejének meghatározása az órarend a munkaterv és 

az intézmény havi munkaprogramjának szem előtt tartásával egyeztetve /pedagógus - oktató – vezető/ 

kerül meghatározásra. Az értekezleteket, fogadó órákat általában csütörtöki napokon tartjuk, ezért eze- 

ken a napokon általában napi átlagnál 8 óránál hosszabb, legfeljebb 12 órás munkaidőre kell számítani. A 

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

illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. 



19 
 

A pedagógus, oktató a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, 

illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megje- 

lenni. 

A pedagógus, oktató a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 30 percig köteles jelenteni az igazgatónak vagy he- 

lyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. 

Egyéb esetben a pedagógus, oktató az igazgatótól kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a tanóra 

(foglalkozás) elhagyására. Az órarendtől eltérő foglalkozás megtartását, műszakcserét az igazgatóhelyettes 

engedélyezi. 

A pedagógus kérésére az „anyanap” kiadását az igazgató biztosítja. 

A hiányzó pedagógus, oktató köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez 

eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet 

szerinti előrehaladást. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a hiányzó pedagógust, oktatót lehetőség szerint, 

szakszerűen kell helyettesíteni. 

A pedagógus, oktató számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával összefüggő rend- 

szeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölését az intézményvezető adja az 

igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 

Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógus, oktató jelenléte kötelező az 

alkalomhoz illő öltözékben. 

 

 
4.3.6 A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 

 
Az egyéb alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét - az intézményvezető határozza 

meg, az alkalmazottakkal egyezteve. 

Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a szakképző 

intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, 

az egyéb alkalmazottak esetében az intézményvezető vagy a gazdasági dolgozó szóbeli vagy írásos 

utasításával történik. 

Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell munkahelyükön megjelenniük, 

távolmaradásukról értesíteniük kell a csoport irányításával megbízott személyt. 

 
4.3.7 Szabadság 

 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet 

kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az igazgató 

jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. 

Az alkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét az alkalmazottak jogállásáról szóló előírások 

szerint kell megállapítani. 

A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az intézményben a szabadság- 

nyilvántartás vezetéséért a munkaügyi előadó a felelős. 
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4.3.8 A tanulók munkarendje 

 
A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását házirend határozza meg. 

A házirend szabályait az oktatói testület - az intézményvezető előterjesztése után - az érintett közösségek 

véleményének egyeztetésével alkotja meg. 

A házirend betartása szakmai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi 

tanulójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 

 
4.3.9 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 
Az oktatás és a nevelés a szakmai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással 

összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt termekben. 

A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói 

engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

A tanítási órák időtartama 45 perc, a gyakorlati órák időtartama intézményben 45 perc (külső képző 

helyen) 60 perc (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 17. § (1) bekezdés). 

Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben kezdődik. A tanítási órák rendjét a házirend 

tartalmazza. Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órák tartását rendelheti el. A rövidített órák rend- 

jét a házirend tartalmazza. 

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és az oktatói testület tagjai 

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

után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi 

vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség 

szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

Az óraközi szünetek időtartama: 5, 10, 15 illetve 25 perc a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. 

Az óraközi szünetek rendjét a beosztott pedagógusok, oktatók felügyelik. Dupla órák (engedéllyel) 

szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók. Mint pl.: órarendben egymást követő (0-1., és 5. óra után) 

foglalkozásokat (informatika, műszaki mérések, nyelvi órák, testnevelés, kompetencia alapú oktatás 

esetében). 

A testnevelési órák 40 perces időtartamúak, azokat a kicsengetés előtt 5 perccel be kell fejezni. 

 
4.3.10 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság 

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

Az iskola minden alkalmazottja és tanulója felelős: 

• a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

• a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

• az osztálytermek rendjének biztosítása, állagának megóvása minden tanár munkaköri 

kötelessége, 

• a tanműhelyek, laborok rendeltetésszerű használatáért, rendjéért az ott dolgozók a 

felelősek, 
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• a tornaszobák rendeltetésszerű használatáért, rendjéért a testnevelő tanárok 

egyetemlegesen felelősek. 

 
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi, oktatói felügyelettel használhatják. 

Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a 

diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően 

– a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus, oktató felügyelete mellett – lehetőség van az 

iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. 

használatának rendjét belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és az oktatók 

számára kötelező. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek, szer- 

tárak bezárása az órát tartó pedagógusok, oktatók illetve – a tanítási órákat követően – a kisegítő dolgozók 

feladata. 

 

 
4.4 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 
A szakképző intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál 

legfontosabb alapelv, hogy az intézmény a feladatait a követelményeknek megfelelően zavartalanul és 

zökkenő- mentesen láthassa el. 

A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és 

igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

 

 
4.5 Az igazgató, igazgató helyettes helyettesítésének rendje 

 
Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint 

a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az igazgató helyettes helyettesíti 

az igazgató utasításának végrehajtását, az igazgató utasítása szerint intézkedik az iskola mindennapi 

életében előforduló ügyekben. 

Az igazgatót tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós 

távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. 

 
 

4.6 Az igazgató által átadott feladat- és hatáskörök 

 
Az igazgató a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. 

 
Az igazgató helyettes számára pályaorientációs, beiskolázási feladatok végzése 9-9E előkészítő (belépő 

osztályok) évfolyamos tanulók belépési ügyeinek intézését a jogszabályoknak megfelelően. Tantárgyfel- 

osztás elkészítését, tanügyi beosztásokat (ügyeleti, helyettesítési rend, osztályok, csoportbeosztások stb.), az 

órarend készítését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. A választott tantárgyak 

meghirdetését, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát. 

Kapcsolattartás a megyei és járási és országos pedagógiai szakszolgálatokkal, SNI-s tanulók tanügyi 
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dokumentumainak nyilvántartása. Munkaköri leírások elkészítését (közismereti tanárok, gyógypedagógusok, 

re- habilitációs fejlesztést végzők, szociális feladatot ellátók) esetében. Intézményi statisztikák készítése, 

kapcsolattartás köznevelési intézményekkel, általános iskolákkal. 

Előkészíti az intézmény alapdokumentumait – Szakmai program, szervezeti és működési szabályzat stb. - 

igazgatói jóváhagyásra. 

Tájékoztatást, naprakész adatokat szolgáltat a területén végzett tevékenységekről. 

Területén ellenőrzési feladatok ellátása, az alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítása. 

 

 
Az igazgató helyettes számára munkaerő-piaci képzés, szakmai képzés koordinálása. Pályaorientációs 

beiskolázási tevékenység a szakmai osztályokba felvételiző és más intézménybe továbbtanulók /10-12. 

évfolyam/ tanulók felvételi ügyeinek intézését, a szakmai vizsgák szervezése, statisztikák elkészítése, duális 

szakképzés partnereivel kapcsolattartás, ágazati szakmai partner kapcsolatépítés. 

Intézményi minőség irányítási folyamatok /MIR/ koordinálása, Honlap naprakészségének felügyelete, el- 

lenőrzése összhangban a közösségi média felülettel. Intézményi információs kommunikációs rendszer 

felügyelete, fejlesztése. 

Előkészíti az intézmény alapdokumentumait –szakmai program, szervezeti és működési szabályzat stb. - 

igazgatói jóváhagyásra. 

Munkaköri leírások készítését (szakmai oktatók) esetében. 

Tájékoztatást, naprakész adatokat szolgáltat a területén végzett tevékenységekről. 

Területén ellenőrzési feladatok ellátása, szabadságolási rend megállapítása. 

 

 
Az igazgató helyettes a szakképzés, szakmai oktatás koordinálása, munkaerőpiaci projektek működtetése, 

SNI tanulók sikeres munkavállalásának támogatása, duális szakképzés –munkahely feltárás, munka- erő-

piaci partnerkapcsolatok építése, ápolása. 

Felelős a beiskolázási, pályaorientációs tevékenység intézményszintű koordinálásáért kapcsolattartás a 

munkaerő-piaci szereplőkkel /BOKIK, pályaorientációt végző pedagógiai szakszolgálattal, Munkaügyi 

Központtal, civil szervezetekkel, munkáltatókkal, gyakorlati telephelyekkel stb./. 

 
A szakmai gyakorlatok megszervezéséért, ellenőrzéséért a szakmai anyagok – eszközök, munkaruhák 

/tanulói – szakoktatói/ igényléséért az összefüggő szakmai gyakorlatok megszervezéséért a szakmai vizsgák 

gyakorlati részének lebonyolításáért. A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató- nevelő 

munka felelős vezetője. 

 

4.7 A kötelező pedagógiai és adminisztratív feladatok 

A pedagógus, oktató 

A pedagógus, oktató alapvető feladata a rábízott tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása, a keret- 

tantervben, programtervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

- nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek 

egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 
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- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

- előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együtt- 

működésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, 

tanulókat, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről, 

- a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges 

erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a 

veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek 

bevonásával, 

- a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

- az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves 

és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók 

tevékenységét, 

-  a kerettantervben és a szakmai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen, 

sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

- részt vegyen a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 

- tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítsa, 

- a szakmai programban és az SzMSz-ben előírt valamennyi pedagógiai, oktatói és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, 

- pontosan és aktívan részt vegyen az oktatói testület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

- határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

- megőrizze a hivatali titkot, 

- hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

- a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 
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4.8 Az oktatói testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámoltatás rendje 

 
Az oktatói testület és működési rendje 

 
Az oktatói testület 

 
Az oktatói testületet az intézmény pedagógusainak, oktatóinak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben a szakképző intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Az oktatói 

testület tagja minden közalkalmazott pedagógus, oktató valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő felső- fokú végzettségű alkalmazott. 

 
Az oktatói testület feladatai 

A szakmai program létrehozása és egységes megvalósítása. 

Az oktatói testület egyéb feladata: 

• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

• a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás 

• a környezettudatosság, fenntarthatóság, és a CSR egyéb elemeinek intézményi szintű 

bevezetésének támogatása 

• zöld technológia, újrahasznosítás támogatása a szakmai képzésben 

• az önkéntességben, az érzékenyítés és mentor programban való aktív részvétel 

 

Az oktatói testület értekezletei 

A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 

• tanévnyitó értekezlet 

• félévi és év végi osztályozó értekezlet 

• őszi nevelési értekezlet 

• tavaszi nevelési értekezlet 

• tanévzáró értekezlet 

• munkaértekezletek 

 
Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha az oktatói testület tagjainak egyharmada, valamint az intézmény 

igazgatója, vagy vezetősége szükségesnek látja. 

 

 
Az egyes feladatok és jogkörök átadása 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet146. § (1) 

 
Az oktatói testület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását 
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átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségekre, a diákönkormányzatra. Amennyiben az alkalmi 

munkacsoportot az intézmény vezetősége hozza létre, erről tájékoztatni kell az oktatói testületet. 

Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai 

munkaközösségek vezetői az oktatói testületet tájékoztatni köteles – az oktatói testület által 

meghatározott időköz- önként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a oktatói testület megbízásából 

eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a szakmai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására. 

 
Az osztályközösségek oktatói testületi megítélése, beszámoltatása 

 
Az oktatói testület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi munkájának 

értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az érintett közösséggel közvetlenül 

foglalkozó pedagógusokra, oktatókra ruházza át. 

 
Az osztályfőnökök kiemelt feladati: 

• Az intézmény és az osztályfőnöki munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatokat előkészíti és végrehajtja, 

• Javaslatot tesz a munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb. feladataira, 

• Részt vesz az osztályfőnöki szakmai munkaközösség és intézményi alkalmak megbeszélésein és 

értekezletein, 

• Vezeti az elektronikus naplót, a törzslapot és kiállítja bizonyítványt, 

• Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

• Kapcsolatot tart az osztályába járó tanulók szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály 

diákönkormányzati vezetőségével, 

• Biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken való részvételét, 

• A képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő tanuló haladását, fejlődését, továbbá az ezeket 

hátráltató okokat az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben résztvevő oktatók legalább háromhavonta 

értékelik, 

• Folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító oktatókkal, Szülői értekezletek előkészítésében és 

lebonyolításában részt vesz, 

• Részt vesz osztálya különböző műsorainak előkészítő munkáiban, 

• Ismerteti osztályával az iskolai házirendet, és az aktuális előírásokat, szabályokat, A hátrányos és 

halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett tanulók névsorát, az ezzel 

kapcsolatos adatokat bejegyzi az intézményi dokumentumokba és nyilvántartásokba, 

• Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja az elektronikus naplóban a tanulók adatainak változását, 

• A tanulói adatokat egyezteti az iskolai adminisztrációs rendszerekkel, 

• A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról 

szóló dokumentumokat aláíratja a tanulókkal, A közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos 

feladatokat ellátja, 

• Folyamatosan ellenőrzi az elektronikus naplót a tanulói osztályzatok tekintetében, valamint az ESL-t a 

hiányzások és veszélyeztetettség mértékének tekintetében és a hiányosságokat jelzi az intézmény 

vezetése felé, 

• Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, igazolja a hiányzásokat, elvégzi a 

szükséges értesítéseket, 

• Előkészíti és megszervezi az igazgatóval történő folyamatos egyeztetés mellett osztálya tanulmányi 

kirándulását, 
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• A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

igazgatónak, 

 
Az osztályfőnöki munkakörben a következő feladatokat kötelesek ellátni: 

* az intézmény pedagógiai elvei szerint nevelni osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényező- 

it figyelembe venni, 

* együttműködni az osztály diákbizottságával, segíteni a tanulóközösség kialakulását, 

* koordinálni és segíteni az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat, /egy 

osztályban tanítók megbeszéléseinek, értekezleteinek szervezése/ 

* aktív pedagógiai kapcsolatot fenntartani az osztály szülői szervezetével, a tanulók életét, 

tanulmányait segítő személyekkel (szociálpedagógussal, ifjúságvédelmi felelőssel, gyámügyi 

munkatárssal, gyermekjóléti szolgálattal), 

* figyelemmel kísérni a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös 

gondot fordítani a hátrányos helyzetű tanulók segítségére, 

* kapcsolatot tart a duális képzőhelyekkel a tanulók sikeres előmenetele érdekében, 

* szülői értekezletet tartani, családot látogatni, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatni a 

szülőket a tanulók viselkedéséről, tanulmányi előmeneteléről, 

* ellátni az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a félévi 

és év végi adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt), 

* saját hatáskörében - indokolt esetben - évi három nap távollétet engedélyezni osztálya tanulójának, 

igazolni a gyerekek hiányzását, 

* gondoskodni osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról, 

* tanulóit rendszeresen tájékoztatni az nevelési-oktatási intézmény előtt álló feladatokról, azok meg- 

oldására mozgósítani, közreműködni a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

* az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tenni a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére, 

* részt venni az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt 

feladatok elvégzésével elősegíteni a közösség tevékenységének eredményességét, 

* külön foglalkozni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával. 

* a környezettudatosság, fenntarthatóság, és a CSR egyéb elemeinek támogatása, a tanulókban való 

folyamatos tudatosítása. 

* Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál tanár 

társaival a tanulók haladásáról. 

* Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a 

problémamegoldásba bevonja a szülőket is. 

* Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a 

gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 

* Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 

információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, 

programokon. 

 
Az oktatói testület felé való beszámolási kötelezettség az osztályközösségek esetében az osztályfőnökre 

hárul. Az adott tanulói közösségért felelős osztályfőnök szükség esetén - a felelős vezető helyettes tudtával 

- úgynevezett oktatói osztályértekezletet hívhat össze. 

 
Az oktatói testület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai 
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Az oktatói testület a szakképzési törvényben meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségekre 

ruházza át az alábbi jogköreit: 

* a szakmai program helyi tantervének, nevelési programjának kidolgozása, 

* a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 

* továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 

* jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, 

* a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése, 

* a szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése 

 
Az intézmény szakmai csoportjainak, teamjeinek feladata: 

▪ Feladatmegoldó teamek – egy konkrét, egyszeri feladat megoldása, 

▪ Problémakezelő teamek – az önértékelések során meghatározott problémák megoldása, 

▪ Fejlesztő teamek – munkájuk a hosszútávú nevelési-oktatási intézményi folyamatokra és 

fejlesztendő területekre irányul 

 
4.9 A szakmai munkaközösségek működése /SZkt. 52. § 

 
A munkaközösségek célja a szakképzési törvény 52.§ szerint az azonos műveltségi területen tevékenykedő 

pedagógusok, oktatók a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére 

szakmai munkaközösségeket hoznak létre. 

 
A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó 

pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére. 

A szakmai munkaközösségek tagjai közül évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, 

koordinálására munkaközösség vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok el- 

látásával. 

 
A szakmai munkaközösség dönt 

a) működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

b) szakterületén az oktatói testület által átruházott kérdésekről, 

c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

 
A munkaközösség vezető fő feladata 

 
• a szakmai munkaközösséget irányítja, akit a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

az igazgató bíz meg legfeljebb öt évre 

• gondoskodik az oktató szakmai munkájának segítéséről 

• irányításával dönt a szakmai munkaközösség 

• működés rendjéről és programjáról 

• szakterületén az oktatói testület által átruházott kérdésekről 

• szakképző intézményi tanulmányi versenyek programjáról 

• vezetésével a szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi az oktatói munka 

eredményességét, javaslatot tesz annak továbbfejlesztésére 

• bekéri a szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően – 
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• a szakképző intézmény szakmai programja, a szakképző intézmény által szervezett 

szakmai képzés képzési programja és továbbképzési program elfogadásához, 

• szakmai oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és 

tanulmányi segédletek kiválasztásához 

• felvételi követelmények meghatározásához, 

• tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához 

• szakmai munkaközösségekkel egyeztetve részt vesz a szakképző intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe 

vehető az oktatók értékelésében 

• állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a szakmai munkaközösség tagjait 

• képviseli a szakmai munkaközösséget intézményen belül, az intézmény vezetőségében és az 

iskolán kívül 

• feladata az intézmény és a szakmai munkaközösség munkatervében rögzített szakmai pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása. 

• összeállítja az intézmény szakmai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves 

programját – igény szerinti összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít az 

intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről 

• szaktárgyi és módszertani értekezletet tart, irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai 

fejlődését, segíti a szakirodalom felhasználását, a továbbképzést 

• figyelemmel kíséri a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét 

• szükség esetén konzultációt tartanak a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében 

 
A szakmai munkaközösségek további feladatai az SZKR 147§ (5) bekezdése alapján 

A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: 

• a szakmai munkaközösségek képviselik az intézményekben a „szakmát”, 

• duális képzőhelyekkel való kapcsolattartás /követelmény meghatározás, képzések 

szervezésére a szakmai munka összehangolása érdekében./ 

• segítik az intézményvezetés munkáját, 

• segítik a pedagógusok, oktatók munkáját, 

• érdemi tanácskozásokat tartanak, 

• emelik a pedagógusok, oktatók módszertani kultúráját, 

• összehangolják a tanulás tanítását, 

• megvitatják a tanulók tanításával, nevelésével kapcsolatosan felmerülő problémákat, 

• közösen keresik a megoldást a problémákra, 

• a végzett mérések alapján meghatározzák a további irányvonalat, 

• fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, 

• javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányzatának 

felhasználására, 

• szervezi az oktatók továbbképzését, 

• támogatja a pályakezdő pedagógusok, oktatók munkáját, 

• összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, 
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• felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 

• kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és tanulmányi versenyeket, 

• végzi az oktatói testület által átruházott feladatokat, 

• tanmenetek elkészítése a szakmai program alapján, 

• továbbképzési program elkészítése, 

• pedagógiai munka belső ellenőrzésének meghatározása, 

• pedagógiai munka eredményességének továbbfejlesztése, 

• taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztása, 

• a szakmai követelmények meghatározása, 

• a szakmai vizsgák /projektfeladatainak/ az osztályozó, javító és köztes vizsgák részeinek és 

feladatainak meghatározása, 

• egyéb foglalkozások szervezeti formái, 

• munkájuk során a CSR szemléletet szem előtt tartani, támogatni, tudatosan az elveket 

megjeleníteni, és a pedagógusok körében terjeszteni, 

• együttműködés, ökohatékonyság, oktatás - képzés - teljesítményértékelés, 

• környezettudatos energia felhasználás. 

 
Osztályfőnöki munkaközösség feladatai 

* működési rendjének meghatározása és munkaprogramjának elkészítése, 

* pedagógiai munka belső ellenőrzése meghatározott terv alapján, 

* térítési díj, tandíj megállapítása, befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések meg- 

határozása, 

* rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjének meghatározása, 

* a szociális ösztöndíj illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, 

* gyermekvédelmi támogatás megállapítása veszélyeztetettség esetén, 

* veszélyeztetettség, veszélyeztető okok feltárása, 

* családlátogatási terv készítése, 

* gyermekjóléti szolgálattal és a különféle gyermekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás 

formái (együttműködési megállapodás), 

* tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, 

* szabadidős programok szervezése, tanulók tájékoztatása, 

* szenvedélybetegségek megelőzése, a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének elő- 

segítése, 

* tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével összefüggő nevelési-oktatási intézményi döntések 

előkészítése, 

* veszélyeztetettség megelőzésének terve, 

* munkájuk során a CSR szemléletet szem előtt tartani, támogatni, tudatosan az elveket 

megjeleníteni, különös tekintettel az esélyegyenlőség és sokszínűség, közösségi együttműködési 

elvekre (külső-belső szociális felelősség), karrierépítés, pályaválasztás támogatása, 

tehetségfejlesztés, 
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* teljesítménymérés,- értékelés az egyéni képességekhez mérten, 

* megfelelő kommunikáció, 

* közösségi együttműködés 

Osztályfőnöki munka 

osztályközösség építő program 

konfliktuskezelő program működtetése 

esetmegbeszélések szervezése 

 

 

A munkaközösség vezetők jogai és feladatai 

A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az 

iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. Ezen 

túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. 

• A munkaközösségek vezetői az oktatói testületi értekezleten, félévkor és év végén, szükség 

szerint évközben írásban számolnak be az elvégzett munkáról, a munkatervi célok 

megvalósulásáról, a meghozott döntésekről, javaslatokat tesznek a tartalmi-, módszer- és 

eszközfejlesztésre. 

• A munkaközösség vezetője segíti az intézményvezető pedagógiai ellenőrzési munkáját 

• munkájuk során a CSR szemléletet szem előtt tartani, támogatni, tudatosan az elveket 

megjeleníteni 

 
A munkaközösség-vezetők feladatai a nevelési-oktatási intézményvezetés tagjaként 

A tágabb vezetőségbe, mint középvezető, beleszámít a munkaközösség-vezető is, hiszen egy 

személyben kell képviselnie a tagok közösen kialakított véleményét, s rajta keresztül kapcsolódik be 

minden egyes tanár az nevelési-oktatási intézmény döntési mechanizmusába. 

A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai: 

* irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív 

össze, bemutató foglalkozásokat szervez, 

* összeállítja a nevelési, szakmai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves 

munkaprogramját, 

* beszámol az oktatói testületnek a munkaközösség tevékenységéről, javaslatot tesz a tantárgy- 

felosztásra, a szakmai továbbképzésekre, munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésé- 

re. 

* zöld beruházások, zöld technológia, újrahasznosítás, közösségi együttműködés ösztönzése, 

megújuló energiák használatának elterjesztése, a CSR szemlélet képviselete. 

 
Feladata maradéktalan végrehajtása érdekében az alábbi jogkörökkel rendelkezik: 

Véleményezési jogkörrel rendelkezik: 

• a pedagógusok, oktatók - továbbképzésben való részvételről 

• a pedagógus, oktató álláshelyek pályázati kiírásáról 

• a szakmai célokra fordítható pénzösszegek felhasználásáról 
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Javaslattevő jogok a döntési jogkörök mellett: 

• az új pedagógusi, oktatói álláspályázat kiírása, meghirdetése 

• az oktató – nevelő tevékenység szakmai kérdéseinek megválaszolása 

 
A munkaközösség – vezető ellenőrző tevékenysége 

 
Belső ellenőrzési terv alapján kell órákat, foglalkozásokat látogatnia, önállóan illetve vezetőivel együtt. 

A munkaközösség-vezetők felelősek: a munkaközösség munkatervében rögzített feladatok 

végrehajtásáért 

 
A munkaközösségi tagok feladatai 

1. A szakmai munkaközösség tagjai: 

A munkaközösség tagjai egy-egy adott szakcsoport tanárai, akik team-munkában segítik mind a munka- 

közösség vezetőjét, mind a nevelési-oktatási intézményvezetést az éves munkájának tervszerű 

megvalósításában. 

2. Munkaterv és feladatok 

A szakmai munkaközösségek éves tervezőmunkájának alapja az oktatói testület által jóváhagyott éves 

munkaterv, amely tartalmazza az intézmény kiemelt oktatási – nevelési feladatait, a rendezvényeket, a 

nyílt napokat, az ünnepeket, az ünnepségek megszervezését, a felelősöket, stb. 

Kiemelt feladatok közé tartozik: 

• a duális szakképzés megvalósításának támogatása 

• a kompetencia alapú oktatás, 

• a felzárkóztatás, 

• az egyénre szabott fejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása, 

• az integrált nevelés, 

• az előző tanévi OH mérések és a nevelési-oktatási intézményi mérések tapasztalatainak 

összegzése, 

• a további fejlesztőmunka megtervezése, 

• a differenciált képességfejlesztés, 

• a nevelési feladatok folyamatos megvalósítása, stb. 

• CSR elveinek megvalósítása, támogatása, 

 
A munkaközösségi tagok feladatainak összhangban kell állniuk a munkaközösség vezetőjének 

feladataival. 

 
 

a.) Minden munkaközösségi tagnak, mint az oktatói testület tagjának általános és kiemelt feladata: 

• a saját szakmai munkájának legjobb tudása szerinti, magas szintű elvégzése, tanítványai tanulás- 

irányítása, nevelése, 

• aktív részvétel az oktatói testület munkájában, 

• az intézmény korszerű és szakszerű működésének elősegítése, 

• a szakmai programban foglaltak és elfogadottak, a fenntartó által jóváhagyottak megvalósítása, 

• a pártatlanság, az esélyegyenlőség biztosítása; 
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• erény a kompromisszum, a segítségnyújtás, a megbízhatóság, az együttműködés mind a belső, 

mind a külső partnerekkel, 

• maximális teljesítmény nyújtása, a saját tudásának, tapasztalatának átadása. 

• ismerje és azonosuljon az intézmény kiemelt céljaival, feladataival, legyen részese és működjön 

közre azok megvalósításában, 

• ismerje a fenntartó távlati vagy középtávú, oktatásra vonatkozó céljait, 

 
b.) A szakmai munkaközösség tagjainak részletes feladatai –mint követelményrendszer: 

• Törekedjenek a színvonalas oktató-nevelő munkára! 

• Fordítsanak fokozott figyelmet a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra! 

• Vállalkozzanak bemutatóórák (foglalkozások) megtartására! 

• Kellő szakirodalom segítségével tartsanak előadásokat egy-egy adott aktuális témáról a 

munkaközösségi foglalkozásokon! 

• Vegyenek részt egy-egy nevelési-oktatási intézményi ünnepség szervezésében, lebonyolításában! 

• Állítsanak össze belső tudásszint-méréseket, elemezzék azokat, tárják fel a hiányosságokat, 

tervezzék meg a további fejlesztő munkát! 

• Tervezzék meg a tanulók egyéni képességfejlesztését, alkalmazzák a differenciált munkáltatást, 

esetleg az új módszereket! 

• Lehetőség szerint vegyenek részt egymás óráin, foglalkozásain tapasztalatcsere céljából! 

Beszéljék meg és értékeljék a látottakat! 

• A szakmai továbbképzéseken hallottakat adják át egymásnak! 

• Nyújtsanak segítséget a szakmai pályázatok megírásához, vállalkozzanak egyénileg is pályázatok 

elkészítésére! 

• Kísérjék figyelemmel az új tankönyveket, taneszközöket, oktatási segédanyagokat azzal a céllal, 

hogy egy-egy intézményi munkaközösség egységes tankönyvcsalád alapján végezze az oktató- 
nevelő munkát! 

• Kísérjék figyelemmel a digitális taneszközök (digitális tábla) bevezetését, annak használatára ké- 

szüljenek fel! 

• Tegyenek javaslatokat a munkaközösség kiemelt feladataira az éves munkaterv alapján! 

• Működjenek együtt a többi munkaközösséggel, kísérjék figyelemmel azok munkáját! 

• Számoljanak be a duális szakképzésben elért feladatokról 

• Számoljanak be a kompetencia alapú oktatás elért eredményeiről! 

• Kísérjék figyelemmel a pályakezdők munkáját, segítsék azt szaktudásukkal, hozzáértésükkel! 

• Vegyenek részt rendszeresen és aktívan a munkaközösségi foglalkozásokon! 

• Javaslataikkal, szakmai hozzáértésükkel segítsék a munkaközösség-vezető, valamint a nevelési- 

oktatási intézményvezetés munkáját! 

• Legyenek kellően felkészültek, biztosítsák saját önképzésüket, amely hasznos lehet a mindennapi 

oktató – nevelő munkájuk során! 

• Végezzenek önellenőrzést saját munkájukkal kapcsolatban! 

• A teljesítményértékelésük megbeszélésén legyenek aktív részesei a beszélgetésnek, vizsgálják 

reálisan felül a végzett munkájukat abból a szempontból is, mit lehet azon változtatni annak 

érdekében, hogy hatékonyabb legyen! 

• Érezzenek felelősséget a CSR elveinek megvalósításáért, támogassák az újrahasznosítást, a meg- 

újuló energiák alkalmazását, zöld beruházásokat részesítsék előnybe. 

• Aktívan vegyenek részt az önkéntes munkában, járuljanak hozzá a mentorprogram sikeréhez! 
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Az nevelési-oktatási intézményi munkaközösségek kapcsolattartási rendje 

1. Nevelési-oktatási intézményvezetéssel: 

a. Az igazgatóhelyettes az Általános munkaközösség: a Közismereti /reál – humán 

gyógypedagógiai/, Habilitáció – rehabilitációs – fejlesztő – gyógypedagógiai, 

osztályfőnöki- kulturális és sport munkaközösség 

b. Az igazgatóhelyettes Szakmai munkáért felelős munkaközösség, mérés – értékelés 

munkaközösség 

c. Kibővített vezetőségi értekezlet havonként. 

 
A szakterületért felelős vezetők ennek megfelelően: 

Részt vesznek a munkaközösségek tanévi eleji munkaterv elfogadó és a félévi 

tanév végi értékelő értekezletén. 

Gondoskodnak a munkaközösséget érintő folyamatos információáramlásról. 

A felelős igazgatóhelyettes a munkavégzéshez szükséges információkat átadja 

a munkaközösség-vezetőnek, melyet a munkaközösség-vezetők továbbítanak a 

munkaközösség tagjainak. 

Az érintett vezetők a stratégiai és operatív tervekben /éves munkaterv, éves önértékelési ütem- 

terv stb./ megfogalmazottak szerint és az éves belső 

ellenőrzési tervnek megfelelően ellátják a munkaközösség-vezetők és a munkaközösségi 

tagok teljesítmény-értékelésével kapcsolatos feladatokat. 

Érintett vezetők jóváhagyják a munkaközösség-vezetők által ellenőrzött és 

aláírt tanmeneteket. 

2. A munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje: 

a. A munkaközösségek az éves munka-terveiket a tanévet előkészítő oktati testületi 

értekezletig elkészítik és az érintett vezetőnek leadják. 

b. A szakmai és pedagógiai feladatok elvégzésében a munkaközösségek közötti kapcsolat- 

tartásért a munkaközösség-vezetők felelnek: 

• A munkaközösség-vezetők álláspontjaik egyeztetése miatt kéthavonta legalább egy 

megbeszélést tartanak. 

• Gondoskodnak arról, hogy a több munkaközösségben érintett tag minden őt érintő 

munkaközösségi megbeszélésen jelen tudjon lenni. 

• Gondoskodnak arról, hogy az egy szakképesítésben/osztályban oktatók a pedagógiai és 

szakmai céloknak megfelelően együttműködjenek (tankönyvrendelés, 

tananyagfejlesztés, vizsgatételek elkészítése, versenyre készítés stb.). 

• A tanévzáró értekezleten szóban beszámolnak a munkaközösség elért eredményeiről, 

elvégzett munkájáról és a feladatok teljesítéséről. 
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SZAKMAI MUNKAKÖZÖSÉGEK 
 

 
 

 Munkaközösségek megne- 

vezése 
Szakterülete Tagjai 

I. Általános munkaközösség 

I. Közismereti - 

gyógypedagógiai 

és habilitációs 

munkaközösség 

/reál – humán 

gyógypedagógia 

habilitáció- 

rehabilitáció/ 

matematika 

fizika 

kémia 

biológia 

földrajz 

természetismeret 

informatika 

médiaismeret 

informatikai gazdasági 

ismeretek 

közlekedés 

gyógypedagógiai és 

fejlesztő pedagógiai célú 

habilitáció-rehabilitáció, 

bemeneti- kimeneti 

mérések felvétele, 

kiértékelése, habilitációs 

egyéni fejlesztési tervek 

stb. 

 

 
 

Tagjai: 

Gyógyoktatók 

Közismereti szaktanárok 

II. Mérés-értékelés 

munkaközösség 
intézményi mérések 

lebonyolítása, kiértékelése 

Intézkedési tervek 

készítése egyéni fejlesztési 

tervek készítése egyéni 

átvezetési tervek készítése, 

a habilitációs-rehabilitációs 

bemeneti és kimeneti 

értékelések elemzése a 

közismereti - 

gyógypedagógiai munka- 

közösséggel 

 

 
 

Tagjai: Az oktatói testület 

valamennyi tagja 

II. Szakmai képzésért felelős munkaközösség 

Fa és bútoripari ágazat: Asztalos  

 

Kreatív ágazat: 
 

Bőrtermékkészítő: bőr- 

díszműves szakmairány 

 

 Divatszabó: női szabó 

szakmairány 

Szakmai elméletet és 

gyakorlatot oktatók 

 Lakás-textil készítő  

 Nyomdász: nyomtatvány 

feldolgozó szakmairány 
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Művészeti ágazat: 

 
Népi kézműves: fazekas 

szakmairány 

 

Mezőgazdasági és erdészeti 

ágazat: 

Kertész 

 
Élelmiszeripari ágazat: 

Sütőipari és gyors pékségi 

munkás, pék 

 

Informatikai és távközlési 

ágazat: 

 

Számítógépes adatrögzítő 

 

Készségfejlesztő Iskolai 

Modulok: 

 

Agyagtárgy készítő Kert 

és parkápoló 

Háztartástan - életvitel 

Konyhai kisegítő 

Mézeskalácssütő 

Irodatechnikai eszközök 

használat 

Kisegítő állatgondozó 

Mosodai kisegítő 

Palántanevelő Szövött 

tárgykészítő 

Papírtermék készítő 

Udvaros 

III. Ifjúsági és szociális munkaközösség 

III.  Osztályfőnöki, 

kulturális és sport 

munkaközösség 

Osztályfőnöki munka 

Gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok, 

mentálhigiénia 

osztályközösség építő 

program konfliktuskezelő 

program esetmegbeszélések 

munkavállalás támogatása, 

egyéni átvezetési terv 

vezetésének támogatása 

Egészségnevelés- 

környezettudatosság Test- 

nevelés-sport és kulturális 

rendezvények programok 

szervezése, irányítása 

Mindennapos testnevelés 

szervezése, irányítása 

 
Érintett oktatók, 

pedagógusok 
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Minőségirányítási rendszer (MIR) 

Általános elvek a minőségirányítási rendszer működésével kapcsolatban 

Az intézmény meghatározta a működéséhez igazodó minőségirányítási rendszer kapcsolatait, 

kölcsönhatásait, melyet az alábbi ábra szemléltet: 
 

Dokumentációs rendszer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feljegyzések  

 

 

Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségirányítási Rendszer 
(MIR) 

 
Minőségirányítási Útmutató 

 
Minőségirányítási eljárások 

Partneri igények 

Minőség tervezés, minőségcélok Szolgáltatás tervezés, stratégia 

Intézményvezetés, minőségirányítás, minőségpolitika 

Mérés, elemzés 

Belső felülvizsgálat He- 

lyesbítő tevékenységek 

Megelőző tevékenységek 

Vezetőségi átvizsgálás 

Minőségirányítási rendszer fejlesztés 

Partneri elégedettség 

Jogszabályi kö- 

vetelmények 

Támogató folyamatok Ok- 

tatás, képzés, erőforrások, 

munkakörnyezet 

Munkavállalók 

Partnerek, ügyfelek 

 
Képzési folyamatok 

Beszállítók 
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szeállítása  

Belső dokumentumok 

jegyzékének ösz- 

A mindenkor aktuális jogszabályi, szakmai követelményeknek, fenntartói előírásoknak 

megfelelő működés biztosítása 

 

A mindenkor aktuális jogszabályi, szakmai követelményeknek, fenntartói előírásoknak meg- felelő 

működés 

 

 

Iskolavezetés Munkakö- 

zösség vezetők Minőség- 

irányítási csoport  

 
 
 
 

Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport  

 
 
 

 
Iskolavezetés  

Kijelölt vezető munkatárs  

 
 
 

 
Iskolavezetés Gaz- 

dasági vezető  

 

 
skolavezetés  

 

 
Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport vezetője  

Munkaközösségek Speciá- 

lis feladatok  

ellátásáért felelős munkatársak  

 

Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoportvezető Mun- 

kaközösségek Speciális fe- 

ladatok  

ellátásáért felelős munkatársak  

 
 
 
 
 
 

Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport vezetője  

 
 
 
 
 

 
Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport vezetője  

Dokumentum másolatok  

 

 

Belső dokumentumok  Külső dokumentumok  

Belső doku- 

mentumok 

jegyzékének 

összeállítása  

 
Külső doku- 

mentumok 

jegyzékének 

összeállítása  

Változtatási igények 

összegyűjtése  
Változások fi- 

gyelése  

Változtatási igények 

értékelés  
Változások ér- 

tékelés  

Szükséges 

aktualizálás?  

  

 

Szükséges 

aktualizálás?  

  

 
  

Aktualizálások el- 

végzése  

  
Aktualizálások el- 

végzése  

A belső tájé- 

koztatás 

megvalósítása 

A belső tájé- 

koztatás 

megvalósítása 

A szakmai célok és intézkedési 

tervek megvalósulásának figye- 

lembevétele az intézmény ön- 

értékelésében  

A nem jogszabályszerű működés 

figyelemmel kísérése, helyesbítő 

intézkedések megtétele  

Az iskola dokumentációs 

rendszerének megtervezése, 

átalakítása  

  
 

Feljegyzés  

Feljegyzés  

 

Nem-megfelelőségi  

 

Külső dokumentumok 

jegyzéke   

Belső dokumentumok 

jegyzéke   
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Program- és tananyagfejlesztés 

 
A tananyagfejlesztés tevékenységének folyamata 
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A minőségcélok megfogalmazása, a minőségfejlesztő körök működtetése 

 
A dokumentumkészítés, jóváhagyás, felülvizsgálat és módosítás folyamata 

 
Igazgató, igazgatóhelyettesek Oktatóok, 

egyéb munkatársak Minőségirányítási 

csoportvezető 

 

Igazgatóhelyettesek Oktatók, egyéb mun- 

katárs Minőségirányítási csoportvezető 

 
 

 
Minőségirányítási csoport veze- 

tője Adminisztratív munkatársak 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  Minőségirányítási 

  rendszer felülvizsgá- 

lMataE(belső audit) 

 

 

 
 

 
Minőségirányítási 

rendszer felülvizsgá- 

lMatEa (belső audit) 

 
 

Dokumentum átvizsgálása 

Megfelelő? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van módosítási igény? 

Igazgató, igazgatóhelyettesek Oktatóok, 

egyéb munkatársak Minőségirányítási 

csoportvezteő 

 
 
 

Igazgató, igazgatóhelyettesek Oktatóok, 

egyéb munkatársak Minőségirányítási 

csoportvezető 

 
 
 
 
 
 
 

 
Igazgató, igazgatóhelyettes Minőségirányí- 

tási csoportvezető 

 
 

Munkatársak 

Minőségirányítási csoportvezető 

 
 
 

Érintett munkatársak 
Auditor 

Igazgató, igazgatóhelyettesek 

Minőségirányítási csoportvezető 

 
 

Igazgató, igazgatóhelyettese 

Minőségirányítási cs 

 
,igazgató, igazgató helyettesek 

Minőségirányítási csoportvezető 

Minőségirányítási 

kézikönyv 

 

Eljárásleírások 

Feljegyzések 

 
Auditjelentés 

 
Auditjelentés 

Minőségirányítási 

kézikönyv 

 

Eljárásleírások 

Feljegyzések 

Dokumentummal kapcsolatos 
igény 

Módosítási igények meg- 
fogalmazása 

Dokumentum felülvizsgálata 

 
Dokumentum alkalmazása 

Dokumentum kiosztása, 
közzététele 

Dokumentum elrendelése 

Dokumentum szerkesztése 

Dokumentumok összeállítása 

Dokumentumok köz- 

zétételi feljegyzése 

 
Mesterlista 

Dokumentumok 

módosítására vo- 

natkozó javaslat 

 

módosítása 
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Is 

nyí 

 

 

 

 

 
 

 

ir 

 

 

Fenntartó  
 

Eredmények visszacsatolása  

 

A szülők elégedettségének és 

igényeinek figyelembe vétele 

az intézményi önértékelésben  

Tantestület  

 

 

I   

 

tá 

 
 

 Az eljárás megfelelőségének 

felülvizsgálata.  

Megfelelő?  

  

 
 

tá 

Az eljárás módosítása, át- 

alakítása  

Eredmények értékelése  

Kérdőívek feldolgozása  

Kérdőívek eljuttatása a  

szülőkhöz  

Az elégedettség és igény    
mérésbe bevontak körének 

meghatározása  

Szülői elégedettség és igény 

felmérő kérdőív kidolgozás, 

aktualizálása  

A partneri igény és elé- 

gedettség mérésének 

időbeli megtervezése  

A szülői elégedettség és igénymérése 
A szülői elégedettség és igény mérés rendszerének működtetése. 

 

 

kolavezetés Minőségirá- 

tási csoport  

 
 
 

skolavezetés Minőségirá- 

yítási csoport  

 
 

 
skolavezetés Minőségirányí- 

ási csoport  

 
 

sztályfőnökök Minőség- 

ányítási csoport  

 
 
 

skolavezetés Minőségirá- 

yítási csoport  

 
 
 
 
 

Iskolavezetés  

 
 

 
skolavezetés Minőségirá- 

yítási csoport  

 
 
 

skolavezetés Minőségirányí- 

si csoport  

 
 

 
skolavezetés Minőségirányí- 

si csoport  
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M 

 

Minőségirányítási rendszer felülvizsgálata (Belső audit) 

 
A belső audit folyamata 

 

 

 

 

 

Igazgató  

Minőségirányítási csoport vezetője  

 

 
Igazgató Gazda- 

sági vezető  

Minőségirányítási csoport vezetője  

 
 

inőségirányítási csoport vezetője Admi- 

nisztratív munkatársak  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ME 

 
 
 
 

Intézményi önérté- 

kelés a minőségcé- 

lok megvalósulásá- 

nak értékelése   

 
 
 
 
 
 

Vannak nem-megfelelőségek?  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Helyesbítő intézkedések  

megfelelnek?  

 
 

 

 
 
 

 

 
Belső auditorok Munkatár- 

sak Minőségirányítási cso- 

port vezetője  

Igazgató  

Képzési felelősök Minőség- 

irányítási csoport vezetője  

 
 

Igazgató Gazda- 

sági vezető  

Oktatóok, egyéb munkatársak  

 
 
 
 

 
Munkatársak Minőségirányí- 

tási csoport vezetője  

 

 
Auditor  

Igazgató  

Képzési felelősök Gazdasá- 

gi vezető Minőségirányítási 

csoport vezetője  

Auditor  

Igazgató  

Képzési felelősök Gazdasá- 

gi vezető Minőségirányítási 

csoport vezetője  

Auditor  

Igazgató  

Képzési felelősök Gazdasá- 

gi vezető Minőségirányítási 

csoport vezetője  

Auditor  

Igazgató 
Képzési felelősök Minőség- 

irányítási csoport vezetője  

Eltérés feljegyzés  

Eltérés feljegyzés  

Dokumentumok módosí- 

tására vonatkozó javaslat 

Eltérés feljegyzés kiállítása  

Helyesbítő intézkedések 

meghatározása  

Auditjelentés elkészítése  

Felülvizsgálat lezárása   

 
Auditjelentés  

Auditterv  

Kijelölés belső auditori  

feladatokra  

Megbízási, vállalkozási 

szerződés  

Jelentés az intézményi ön- 

értékeléshez  

Felülvizsgálat előkészítése  

Felülvizsgálat előkészítése  

Auditorok kijelölése, felkérése  

Éves felülvizsgálati terv  

  
Auditjelentés  
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Intézményi önértékelés, a minőségcélok megvalósulásának értékelése 

 
Az intézményi önértékelés, a minőségcélok megvalósulásának értékelési folyamatábrája 

 
 

 
Iskolavezetés 

Oktatótestület 

Iskolaszék Szü- 

lői közösség 

Diákönkormányzat Minőségirá- 

nyítási csoport 

 
 
 
 

Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport 

 
 

Iskolavezetés Okta- 

tótestület Szülői kö- 

zösség 

 
 
 
 

 
Igazgató 

 
 
 
 
 

 
Fenntartó 

 

 
Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport 

 
 
 

 
Igazgató 

 

 
Iskolavezetés Minőségirányí- 

tási csoport vezetője Minő- 

ségfejlesztő körök 
Önértékelésre felkért munkatársak 

Iskolavezetés Minőségirányí- 

tási csoport vezetője Minő- 

ségfejlesztő körök 
Önértékelésre felkért munkatársak 

Oktatótestület Szü- 

lői közösség Iskola- 

vezetés 
Minőségirányítási csoport vezetője 

 
Iskolavezetés Minőségirányí- 

tási csoport vezetője 

 

 
Iskolavezetés Minőségirányí- 

tási csoport vezetője 

Önértékelési adatbázis 

 
 

Intézményi önértékelés 

Intézményi 

önértékelés 

A komplex intézményi 

önértékelés formájának 

kidolgozása 

A minőségirányítási 

Az önértékelésben résztvevők 

körének meghatározása, felké- 

rés 

Az értékelésben 

Adatok, információk 

összegyűjtése 

Adatok összesítése 

 
Az értékelés nyilvá- 

nosságának biztosítása 

Az értékelés megküldése a 

fenntartónak 

Beavatkozások, 

intézkedések 

A szakmai célok 

és intézkedési 

tervek értékelé- 

se 

A szakmai célok és in- 

tézkedési tervek értékelése 

A szakmai célok és in- 

tézkedési tervek értéke- 

léséhez szükséges ada- 

tok összegyűjtése 

Beavatkozások, korrekciók 

Intézményi önértékelés 

nyilvánosságának biztosítása 

Intézményi önértékelés 

összeállítása 

A szakmai célok és 

intézkedési tervek 

megfogalmazása 

 

 
Minőségirányítási 
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-helyettesek  

-helyettesek  

-helyettesek  

-helyettesek  

-helyettesek  

-helyettesek  

-helyettesek  

- 

Humánerőforrás fejlesztés, személyi feltételek biztosítása, a vezetői feladatokat ellátók és 

oktató munkakörben 
foglalkoztatottak teljesítményértékelése Infrast- 

rukturális feltételek biztosítása, fejlesztése 

 
Iskolavezetés 

Iskolaszék Szü- 

lői közösség  
Gyakorlati oktatásvezet Minőségirányí- 

tási csoport vezetője 
ő

 

 

Iskolavezetés Munkaközös- 

ség vezetők Gyakorlati 

oktatásvezet Minőségirányítá- 

si csoport vezetője 
ő

 

 
 

 
Adminisztratív munkatársak  

 
 
 
 

Iskolavezetés Munkaközös- 

ség vezetők Gyakorlati 

oktatásvezet Minőségirányítá- 

si csoport vezetője 
ő

 

Iskolavezetés Munkaközös- 

ség vezetők Gyakorlati 

oktatásvezet Minőségiráőnyítá- 

si csoport vezetője  

 

 
Iskolavezetés Munkakö- 

zösség vezetők Gyakorlati 

oktatásvezet Gazdaságői 

vezető Minőségirányítási 

csoport vezetője  

 
 
 

 
Iskolavezetés Munkaközös- 

ség vezetők Gyakorlati 

oktatásvezet Minőségiráőnyítá- 

si csoport vezetője  

 
 

Igazgató  

Gazdasági ellenjegyző 

Vállalkozó képviselője   

 

Iskolavezetés Gaz- 

dasági vezető  

 

Minőségirányítási csoport vezetője  

 

 
Igazgató  

Gyakorlati oktatásvezető Gazda- 

sági vezető Minőségirányítási 

csoport vezetője  

 
Igazgató Gazda- 

Gyakorlati oktatásvezet ő 

sági vezető  

Minőségirányítási csoport vezetője  

A következő időszak 

képzéseinek tervezése  

Rendelkezik az intézmény a 

szükséges tárgyi feltételekkel?  

 

Szükséges beszállítók bevonása?  

Szállítási, bérleti szerződés 

megkötése  

Az oktatók és alvállalkozók 

értékelésének beépítése az 

intézményi önértékelésbe   

  
Beszállítók minősítése  

Beszállítók jegyzékének 

vezetése, frissítése  

Tárgyi feltételek rendelkezésre 

állásának egyeztetése  

 
Fejlesztési terv összeállítása  

A tárgyi eszközök nyilvántar- 

tásának vezetése, frissítése  

Tárgyi feltételek meg- 

határozása  

Központi programok  
 

 

  

Tárgyieszköz  
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Humánerőforrás fejlesztés, személyi feltételek biztosítása, a vezetői feladatokat ellátók és pe- 

dagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése folyamata 
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Helyesbítő és megelőző tevékenységek Helyesbítő tevékenység folyamata 
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Szakmai vizsgák szervezése és lebonyolítása 

 
Megelőző tevékenységek folyamata 
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Szakmai vizsgák szervezésének és lebonyolításának folyamata 
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Az eljárás módosítása, át- 

alakítása  

A szakmai végzettséget szerzett tanulók nyomon-követési rendszere 

 
A szakmai végzettséget szerzett tanulók nyomon-követési rendszerének működtetése 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eredmények értékelése  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fenntartó  

Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport  

 
 
 

 
Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport  

 
 
 

 
Adminisztratív dolgozók  

 

 
Minőségirányítási csoport  

 
 
 
 
 

Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport  

 
 
 

 
Iskolavezetés  

 
Eredmények visszacsatolása  

 

 
 
 
 
 
 
 

I Az eljárás megfelelőségének   

felülvizsgálata. 

Megfelelő?  

 
 

N  

 

Szakmai szervezetek, 

kamara  

 
 

Tantestület  

 
 

Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport  

 
 
 
 

Iskolavezetés Minőségirányí- 

tási csoport  

 
 
 
 

 
Iskolavezetés Minőségirányí- 

tási csoport  

 

Összefoglaló  

 

 

A hozzáadott pedagógiai érték 

figyelembe vétele az intézmé- 

nyi önértékelésben  

Kérdőívek feldolgozása  

Kérdőívek kiküldése  

Nyomonkövetésbe bevontak 

körének meghatározása  

  

Nyomonkövetési kérdőív 

összeállítása, átdolgozása  
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Vevőszolgálat és panaszok kezelése 

 

A vevőszolgálati tevékenység folyamata 
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A panaszkezelés folyamata 
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Pályázatfigyelés pályá- 

zatok összeállítása, pro- 

jektek lebonyolítása 

 

A pályázatfigyelésének, pályázatok összeállításának, a projektek lebonyolításának folyamatábrá- ja 
 
 

Iskolavezetés Munkaközös- 

ség vezetők 

Gyakorlati oktatásvezető-helyettesek Minőség- 

irányítási csoport vezetője 

 
Iskolavezetés Pályázatfigyelés- 

sel megbízott munkatárs 
 

Iskolavezetés Pályázatfigyelés- 

sel megbízott munkatárs 

 
 
 

 
Iskolavezetés 

 
 
 
 

Iskolavezetés 

Pályázatíró csoport vezetője 

Pályázatíró csoport 

 

Iskolavezetés 

Pályázatíró csoport vezetője 

Pályázatíró csoport 

Iskolavezetés 

Pályázatíró csoport vezetője 

 

Iskolavezetés 

Pályázatíró csoport vezetője 

Pályázatíró csoport 

 
Iskolavezetés Minőségirányí- 

tási csoport Iskolaszék Diák- 

önkormányzat Alkalmazotti 

közösség Fenntartó 

Iskolavezetés 

Pályázatíró csoport vezetője 

Pályázatíró csoport 

 
 

 
Iskolavezetés Projekt- 

vezető Gazdasági ve- 

zető 

 

 
Projektvezető Gazda- 

sági vezető 

 

Projektvezető Gazda- 

sági vezető 

Projektvezető Gazda- 

sági vezető 

Archiválásért felelős munkatárs 

 

 
Iskolavezetés Minőségirá- 

nyítási csoport vezetője 

megfogalmazása A szakmai célok és in- 

tézkedési tervek kialakítása 

Az iskola megfelel a kiírás 

feltételeinek, összeállítja a 

pályázatot 

Pályázat 

összeállítása 

A projekt 

lezárása 

megva- 

lósulásának 

A pályázati eredmények 

figyelembevétele az intézmény 

önértékelésében 

Előrehaladási jelentés 

összeállítása 

Lebonolítás 

A pályázati célok 

és költségvetés megfelel? 

A minőségirányítási 

A pályázat összeállításának 

tervezése 

Archiválás 

Záró jelentés összeállítása 

Szakmai 

lebonyolítás 

Gazdasági 

lebonyolítás 

Benyújtás előtti ellenőrzés 

Részletes kidolgozás, 

átdolgozás 

Konzorciumi együttműködés 

kialakítása 

Információi és adatgyűjtés 

Projekt vége 

A pályázati kiírások elsődleges 

értékelése 

Pályázatfigyelés 

Pályázat kidolgozási 

kumentumok 

kumentumok 
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4.10 A tanuló által létrehozott dolog tulajdonjoga, értékesítése 

 

 
A szakképző intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a 

szakképzési intézmény szerzi meg a tulajdonjogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, ame- 

lyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, 

feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intéz- 

mény biztosította. 

A tanuló által előállított dolog, termék, alkotás vagyoni átruházása csak térítésmentesen történhet az arra 

igényt tartó intézménynek. 

- A szakoktatók az elkészült késztermékről kötelesek munkalapot készíteni. 

- A tanulók által készített termékek tulajdonjoga az intézményé addig, amíg azt az nevelési- oktatási 

intézmény nem értékesíti. 

- Amennyiben a szakképző intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosítá- 

sával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizen- 

negyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási in- 

tézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai telje- 

sítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szel- 

lemi termék értékesítését, hasznosítását követően a igazgatóje tájékoztatni köteles a tanulót az ér- 

tékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az in- 

tézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás 

mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló 

esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetér- 

tés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szel- 

lemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra. 

- Ha az értékesített terméken nem keletkezik haszon, - tényét külön jegyzőkönyvben szükséges 

szerepeltetni. 

 
Tények megállapítása, igazolása: 

➢ igazgató helyettes, 

➢ szakoktató, 

➢ gazdasági dolgozó feladata. 

 

 

 

4.11 A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 
 

Az egészségügyi prevenció rendje 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 95. § (12) (101) 

A szakképző intézmény orvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket 

és szűrővizsgálatokat tartalmazza. 

A szakképző intézmény igazgatója és a szakképző intézményorvos közötti szerződéses megállapodás 

alapján a szakképző intézmény egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: 
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* az iskolát látogató gyermekek egészségügyi fizikai állapotának megőrzésében való közreműködés, 

* közegészségügyi aktuális feladatok ellátása (szűrővizsgálatok és kampányoltások elvégzése az 

ÁNTSZ előírása alapján), 

* nevelési-oktatási intézményi étkezések ellenőrzése, részvétel az egészséges életmódra nevelésben, 

* egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal, 

* a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálata, 

* fogászati kezelés, 

* tüdőszűrés, 

* belgyógyászati vizsgálat, 

* szemészet, 

* a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálata, 

* CSR napok- témahetek-projektek tervezése, szervezése, prevenciós programok. 

 

A CSR elveinek megfelelően a tanulóknak biztosítunk gyógyteákat, megismertetjük őket azok szervezet- 

re gyakorolt jótékony hatásaival, az egészséges életmód megvalósulása érdekében. 

A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszervezni, hogy az a 

tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, a vizsgálatok a tanítás előtt vagy után 

történjenek. 

Az orvosi vizsgálatok időpontját a védőnő a kapcsolattartással megbízott vezetőhelyettessel egyezteti. 

Az osztályfőnököket - akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy osztályukban tanulók az orvosi vizsgála- 

tokon megjelenjenek - az igazgató helyettes tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról. 

A szűrővizsgálat idejére az szakképző intézmény nevelői felügyeletet biztosít. 

 

Az egészséges életmódra nevelés 

 
A fiatalok pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágosítást. A nevelési- oktatási 

intézményorvos, védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése ér- dekében 

felvilágosító előadásokat tarthat. 

 
Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (do- 

hányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelő módon tájékozódhassanak. 

 
Elsőségnyújtás 

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló 

háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézményekbe irányítása. 
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4.12 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 95. § (12) 

 
 

A tanuló joga különösen, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

A szakképző intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és 

oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egés- 

zségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen, a tankötelezettség végéig a kö- 

zépfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgála- 

ton vegyen részt. 

 
Az iskolai egészségügyi ellátás: 

- iskolaorvos és 

- a védőnő 

együttes szolgáltatásából áll. 

Az iskola egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

- a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

 

 

Az iskolai egészségügyi ellátás rendje 

 
Iskolaorvosi szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás 

megnevezése 
Iskolaorvosi szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege (teljes, részmunkaidő, stb.) 

Részfoglalkozás 

Az ellátást nyújtó által az intézményben 

töltendő idő 

Alkalmassági vizsgálat beiskolázás előtt, 

A tanév során a kötelező szűrővizsgálat- 

ok szükség szerinti oltások /heti 3 óra/ 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos cí- 

me) 

Időszakos vizsgálatok az iskolában, hely- 

színi kiszállással 

 
Védőnői szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás 

megnevezése 
Védőnői szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege (teljes, részmunkaidő, stb.) 

Időszakos vizsgálatok, szükséges oltá- 

soknál előkészítés, segédkezés 

Az ellátást nyújtó által az intézményben 

töltendő idő 

Tanítási napokon 
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Az egészségügyi ellátás 

megnevezése 
Védőnői szolgáltatás 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos cí- 

me) 

Martin János Szakképző Iskola Szakisko- 

la, Készségfejlesztő Iskola 

Orvosi szoba – 114. sz. h. – III/F körzet 

Az ellátás nyújtása során annak a védő- 

nőnek (védőnői körzetnek) megnevezése, 

akivel együttműködve történik a szolgál- 

tatásnyújtás 

Miskolci Egészségfejlesztési Intézet 

Miskolc, Egyetem utca 1 

Tel: +36-46/785-360 

 

Iskolafogászati ellátás 

Az egészségügyi ellátás 

megnevezése 
Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege (teljes, részmunkaidő, stb.) 

Szükség szerinti fogorvosi szűrés 

Alkalomszerűen 

Az ellátást nyújtó által az intézményben 

töltendő idő 

Minden héten a rendelési időben 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos cí- 

me) 

Miskolc, Szemere u. 18. 

Tel: 46/417-130 
06-20/923-91-30 

 

4.13 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 95. § (14) 

−  Bombafenyegetés esetén végrehajtandó általános feladatok, azok végrehajtásában érintett, felelős és 

intézkedésre jogosult személyek és feladataik meghatározása. 

 
A bejelentés vételével járó feladatok 

− ha bejelentés érkezik levélben a titkárságra, közvetlen telefonon vagy fenyegető cédula kitűzésé- 

vel. Ezeket az információkat először a munka-és tűzvédelmi megbízott tudhatja meg, mivel ő 

van telefonközelben és az információszálak hozzáfutnak be, 

− azt, hogy hogyan kell a fenyegetővel tárgyalni, mire kell figyelni, hogy a bejelentésből minél több 

információhoz jussunk, a mellékelt minta adatlap tartalmazza. 

 

 
Intézkedésre, elhárításra hivatottak értesítése 

− Intézkedésre, döntésre jogosult vezetők: igazgató 
 

 

 

− Elhárításra hivatott szervezetek: 

igazgató helyettesek 

 

Miskolc Város Rendőrkapitányság 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. 

Tel.: 324-211 
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Avasi Rendőrőrs 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44. Tel.: 365-972 

 
Bejelentés értékelése: 

− a bejelentéseket minden esetben komolyan kell venni, 

− a bejelentést követően a létesítményt ki kell üríteni, 

− az elhárításra hivatott szervezeteket azonnal értesíteni kell. 

 
Riasztás végrehajtása 

− a jelzés, értesítés legyen rövid, határozott, egyértelmű, ne keltsen pánikot. 

 
Kiürítés, előzetes felderítési feladatok 

− a kiürítést gyorsan, pánikmentesen kell végrehajtani, 

− a személyes tárgyait, ruházatát mindenki lehetőleg vigye magával, 

− közművek főkapcsolóit le kell zárni, 

− az esetleges detonációs hullám erejének csökkentésére ablakokat célszerű kinyitni, 

− a terület elhagyása során a „gyanús” „idegen” tárgyak helyét, jellegét meg kell jegyezni, meg- 

fogni, mozgatni, megvizsgálni nem szabad, 

− az épületben vagy környezetében tartózkodó gyanúsan viselkedő, magánál gyanús tárgyat hordó 

személyeket figyelemmel kell kísérni, 

− a mozgásában, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell, 

− a kiürítésért 

o igazgató, a főépületben, 

o igazgató helyettes 1. a „Távhő”-épületben, 

o igazgató helyettes 2. a „Betonyp” épületben 

o igazgató helyettes 3. a „Centrum” épületben a felelős, 

- az épületet (területet) utolsónak hagyhatják el, irányítják a mentési, elhárítási munkákat. 

 
Kutatási, felderítési feladatot szakképzetlen személy nem hajthat végre, az a helyszínre hívott szakembe- 

rek feladata. 

 
Együttműködési feladatok: 

− Az elhárításra hivatott szervezetek tagjaival való együttműködés feladatai (információszolgálta- 

tás, segítségnyújtás, közreműködés) 

 
Kiürítési számítások a fő és tartalék menekülési útvonalakra 

− a kiürítés a főbejárati ajtón történhet. A főbejárati ajtót teljes keresztmetszetében ki kell nyitni, és 

azon rendezetten, de gyorsan kell elhagyni az épületet. A szabadba kilépők az épületet legalább 

100 m-re hagyják el, hogy az ajtón később kijövőket ne akadályozzák, és esetleges robbanásnál a 

detonáció ne érje az ott tartózkodókat. 

− kiürítés úgyszintén a főbejárati ajtón történik akkor is, ha szokásostól eltérő események és lénye- 

gesen nagyobb létszám (pl. ballagás) van az épületben, illetve a tűzvédelmi kivonulási terv alap- 
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ján, amennyiben a rendkívüli helyzet (tűz, robbanás, stb.) ezt meggátolja. Főépületben az oldalki- 

járatokon, „Betonyp”ban az oldalkijáratokon, „Távhő” épületben a tetőkijáraton át a tetőre (létra 

segítségével). 

 
Feladatok a bekövetkező katasztrófa következményeinek enyhítésére: 

 
− Mentési feladatok: Esetleges katasztrófa bekövetkezése után a 

mentési munkát azonnal el kell kezdeni. Elsőd- 

legesen az emberi élet mentésével kell foglal- 

kozni, utána a vagyontárgyak mentése követke- 

zik. 

− Rendfenntartási feladatok: A katasztrófa környékét le kell élőfallal zárni a 

kíváncsiskodók és az illetéktelen személyek 

elől. Az épületből kihordott vagyoni értékeket 

védeni kell. 

− Tűzoltás előkészítés, tűzoltási 

feladatok: 

A katasztrófa tényét a Katasztrófavédelemnek 

azonnal le kell jelenteni. 3525 Miskolc, Dózsa 

György u. 15.sz. 

Tel.: 328-633, 105 

A tűzoltóság megérkezéséig a kisebb tüzek 

ellátását a helyi porral oltókkal el kell kezdeni. 

 

4.14 A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 65§-66§ pontjában foglaltak alapján a tanulóval szem- 

beni fegyelmi és kártérítési eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

• Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló 

maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

• A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

• Tanköteles tanulóval szemben az e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nem, a f) pontjában és 

az e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség 

esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. A fe- 

gyelmi büntetést hozó iskola segítséget nyújt a szülőnek az új iskola megtalálásában. 

• Abban az esetben, ha az iskola a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedé- 

sétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától nem kap értesítést arról, hogy a tanuló más 

iskolában, történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént. A fegyelmi büntetést hozó iskola, 

három napon belül köteles megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkana- 

pon belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát jelöl ki a tanuló számára. Az iskolát, 
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úgy kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés-oktatás igénybevétele ne je- 

lentsen aránytalan terhet. 

• A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajt- 

ható. A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, 

be kell vonni a területileg illetékes kamarát. 

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

nek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytáll- 

nia. 

• A kártérítés mértéke nem haladhatja meg 

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendel- 

kezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát, 

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

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

delkezések szerint megállapított - öt havi összegét. 

• Az óvoda, az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a gyermeknek, tanulónak az óvodai 

elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggés- 

ben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezé- 

seit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés 

szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása 

okozta. 

• Ha a szakképző iskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének vagy a tanu- 

lónak okozott kár megtérítésére a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 
 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 196§-200§ foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi 

eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 
▪ Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés elkövetése óta három hónap már eltelt. Ha a kö- 

telezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás megindításának 

alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel végződött, a határidőt a jogerős határozat 

közlésétől kell számítani. 

▪ A duális képzőhelyen elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást a szakképző intézményben kell 

lefolytatni 

▪ A tanulónak a fegyelmi eljárásban joga van, hogy 

o hatékonyan védekezhessen, a fegyelmi eljárás során az általa meghatalmazott képviselő útján jár- 

jon el, b) jogairól és kötelességeiről a fegyelmi eljárás során felvilágosítást kapjon, 

o a fegyelmi eljárás során keletkezett iratokat megismerje, 

o szóban vagy írásban nyilatkozatot tegyen, bizonyítékot terjesszen elő, indítványt és észrevételt 

tegyen, e) az egyeztető eljárás lefolytatását kezdeményezze, 

o jogorvoslattal éljen. 
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▪  Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét  minden esetben be kell 

vonni. A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanulót a kiskorú tanuló törvényes képviselője, a kiskorú tanu- lót 

és a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét meghatalmazott képviselőjük is képviselheti. 

▪ A fegyelmi eljárásban csak az eljárás tárgyává tett kötelességszegés bírálható el. A kötelességszegés bizo- 

nyítására a fegyelmi jogkör gyakorlója köteles. 

▪ A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – legfeljebb két tárgyaláson be kell 

fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a sértett, a diákönkormányzat képviselője, 

továbbá a duális képzőhelyen elkövetett fegyelmi vétség esetén a duális képzőhely képviselője az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

▪ A fegyelmi eljárás megindításáról az oktatói testület dönt egyszerű szavazattöbbséggel, ez a hatáskör nem 

átruházható. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló döntésben meg kell jelölni az eljárás tárgyává tett 

kötelességszegést. A fegyelmi eljárás során a tanuló fegyelmi felelőssége kizárólag a fegyelmi eljárás tár- 

gyává tett kötelességszegés miatt állapítható meg. Ha a tanuló a fegyelmi eljárás megindítását követően 

újabb fegyelmi eljárást megalapozó kötelességszegést követ el vagy a korábbi fegyelmi eljárást megala- 

pozó kötelességszegése a fegyelmi eljárás megindítását követően jut az oktatói testület tudomására, az ok- 

tatói testület dönthet úgy, hogy ezeket egy fegyelmi eljárásban kell elbírálni. 

▪ Az oktatói testület a fegyelmi eljárás lefolytatására saját tagjai közül legalább háromtagú bizottságot vá- 

laszt A fegyelmi bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. Az elnök jogosult az eljárás során 

mindazon intézkedések megtételére, döntések meghozatalára, amelyet jogszabály nem utal a fegyelmi bi- 

zottság vagy a tantestület hatáskörébe. 

• A fegyelmi bizottság tagjai: 

- igazgató helyettes 

- az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

- a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott pedagógus 

- a DÖK patronáló tanára 

- a vizsgálatban résztvevő diák osztályfőnöke 

 
A fegyelmi tárgyaláson részt vehet a DÖK elnöke és a vizsgálatban résztvevő diák osztályának diák képviselője. 

▪ A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt az eljárás alá vont tanuló 

közeli hozzátartozója, az eljárás tárgyává tett kötelességszegés sértettje, akit a fegyelmi eljárás során ta- 

núként vagy szakértőként meghallgattak, illetve meghallgatása szükséges vagy akitől egyébként az ügy 

elfogulatlan elbírálása nem várható el. 

▪ A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az sem, aki az elsőfokú fegyelmi hatá- 

rozat meghozatalában részt vett. 

▪ Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló esetén 

a kiskorú tanuló törvényes képviselője is bejelentheti. Az oktatói testület tagja ellen bejelentett ki- zárási ok 

esetén az igazgató, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója megállapítja 

a kizárási ok fennállását. 

▪ A fegyelmi eljárás megindításáról a fegyelmi bizottság elnöke értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a 

kiskorú tanuló törvényes képviselőjét és ha van, a sértettet is. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a ta- 

nulót mely kötelességszegéssel gyanúsítják. 

• A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző oktatói tes- 

tületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló ok- 
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tatói testülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi 

bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben 

– a határozati javaslatba beépítik. 

• A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tag- 

jai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bi- 

zonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkod- 

hatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

• A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

• 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 igazgatójének, a fegyelmi bi- 

zottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

• A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az neve- 

lési-oktatási intézmény irattárában kell elhelyezni. 

• A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó oktati testületi értekezlet idő- 

pontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

• A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári 

számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

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

kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés megállapításának, 

a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának hiányában a fegyelmi büntetést abban a nevelé- 

si-oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult. 

• Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait 

súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat a fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajtható. 

 
 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai 

célokat szolgál. 

 
4.15 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 71. Szkt. 65. §-ához 

 

• A fegyelmi eljárás megindításáról a fegyelmi bizottság elnöke értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a 

kiskorú tanuló törvényes képviselőjét és ha van, a sértettet is. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a tanu- 

lót mely kötelességszegéssel gyanúsítják 

• A fegyelmi eljárás az egyeztető eljárással kezdődik. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elve- 

zető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet el- 

szenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

• A fegyelmi eljárás megindításáról szóló tájékoztatásban fel kell hívni a tanuló, ha a tanuló kiskorú, a törvé- 

nyes képviselője és ha van, a sértett figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, céljára, az 

igénybevétel bejelentésének határidejére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes 
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képviselője, a meghatalmazott képviselő és ha van, a sértett az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási 

napon belül írásban jelentheti be, hogy az egyeztető eljárás lefolytatásához hozzájárul-e. 

• Ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője, a meghatalmazott képviselő és a 

sértett az egyeztető eljárás lefolytatásához írásban egyaránt hozzájárult, a fegyelmi eljárást a sérelem orvos- 

lásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a 

sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a törvényes képviselője nem kérte a fe- 

gyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

• A tanuló, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője vagy a meghatalmazott képviselő 

kérelmére az egyeztető eljárás lefolytatása kötelező, kivéve ha 

o a sértett az egyeztető eljárás lefolytatásához nem járult hozzá, 

o a tanuló fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 

o a tanuló a kötelességszegést a korábban kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

alatt követte el vagy 

o a tanuló ellen a kötelességszegés elkövetését megelőző egy éven belül indult fegyelmi eljárást 

egyeztető eljárás eredményeképpen született megállapodás alapján szüntették meg. 

• Az egyeztető eljárás lefolytatásához szükséges feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem ren- 

delkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a fegyelmi bizottság elnökének a fela- 

data. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a tanuló 

egyaránt. 

• Ha az egyeztető eljárás nem vezet eredményre a fegyelmi eljárást le kell folytatni, és fegyelmi tárgyalást 

kell tartani. 

• az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény bármely pe- 

dagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett ta- 

nuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

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

• az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet 

elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek ál- 

láspontjának közelítése 

• az egyeztetést vezetőnek arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül 

írásos megállapodással lezáruljon 

• az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt 

felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

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

gében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elke- 

rülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 

• az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél 

sem ragaszkodik. 

• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközös- 

ségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra le- 

het hozni. 
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4.16 Az intézményi védő, óvó előírások 

 
A szakképző intézményi nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésé- 

re, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes szabályokat a munkabiztonsági szabályzat tar- 

talmazza. 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkabiztonsági szabályzat, valamint a tűzvé- 

delmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

Az nevelési-oktatási intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók 

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 

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

A CSR elemeit szem előtt tartva figyelni kell az egészségre, a testi-lelki kiegyensúlyozottságra (nevelési- 

oktatási intézményi és munkahelyi egészség és biztonság megteremtése). 

 
A szakképző intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsola- 

tosan 

 

A NAT és a szakképző intézmény szakmai programja alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a 

tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

A nevelők a tanórai és az egyéb foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott 

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

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 
Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az 

elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnöknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek meg- 

előzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

• A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell: 

− az szakképző intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

− a házirend balesetvédelmi előírásait, 

− a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) be- 

következésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, 

− a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

• Tanulmányi kirándulások, túrák előtt, 

• Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt, 

• Rendkívüli események után, 

• A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán, 

vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy 

esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóba a tanuló aláírásával igazolja, és ezt az ellenőrző könyvbe az 

osztályfőnökök a szülő felé is közlik. Az oktatási napló a munkavédelemmel megbízott dolgozónál kerül 

elhelyezésre. 
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A tanulók által nem vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek 

Az iskolában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tar- 

tály felszerelése az épületek szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javí- 

tási munka kivételével nem végezhető 

A tanuló által nem használható gépek, eszközök: 

− villamos köszörűgép, 

− barkácsgép, faesztergálásra, 

− faipari szalagfűrész, körfűrész, kombinált gyalugép, 

− szalagfűrészlap-hegesztő készülék, 

− valamint jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek 

minősített gépek, eszközök. 

Oktatói felügyelet mellet használható eszközök, gépek: 

− villamos fűrészgép, 

− barkácsgép a következő tartozékokkal: korong és vibrációs csi- 

szoló, dekopírfűrész, polírkorong, 

− törpefeszültséggel működő forrasztópáka, 

− 220 V feszültséggel működésű, kettős szigetelésű "pillanat" for- 

rasztópáka, 

− villamos háztartási gépek (tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávéda- 

rálógép, robotgép, vezető, varrógép, stb.), 

− kerti gépek szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort 

nem kezelheti a tanuló), 

− A Szakmajegyzékben szereplő szakmák – Képzési és Kimene- 

teli követelményekben felsorolt gépek. 

 
Pedagógus, oktató felügyelete mellett használható a számítógép. 

A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók 

esetében az nevelési-oktatási intézményorvos véleményezésével, szükség esetén 

ki kell terjeszteni a felsorolt korlátozásokat. 

A szakképzésben folyó gyakorlati képzés során, a szakmai előkészítő ismeretek 

oktatásakor is alkalmazni kell a munkavédelemre vonatkozó előírásokat. 

 
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynap- 

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

tították-e a szükséges ismereteket és ezt dokumentálni kell (oktatási napló). 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat /testnevelés, fizika, kémia, technika/ és a gyakorlati okta- 

tást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen az SzMSz mellékletében található munka- 

köri leírásuk és a munkabiztonsági szabályzat tartalmazza. 

A nevelési-oktatási intézmény igazgatója által megbízott bizottság (mvtv. megbízott igazgató helyettes, 

mvtv. megbízott dolgozó, védőnő és az érintett terület felelőse – szakoktató, tanár, technikai dolgozó – 

vesz részt az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések 

(szemlék) keretében évente kettő alkalommal rendszeresen ellenőrzi, melyről jegyzőkönyv készül a hiá- 

nyosság megszüntetéséért felelős megnevezésével és határidővel. 
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Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület kiürítését, a szük- 

séges intézkedések megtételét a tűzriadó-terv előírásai szerint kell elvégezni. 

 
A tűzriadó tervben meg kell határozni: 

• a rendkívüli esemény jelzésének módjait, 

• a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét, 

• a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalókat (kiürítés, mentés, rend- 

fenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése, fogadásuk előkészítése, 

biztonsági berendezések kezelése) 

• a nevelési-oktatási intézmény helyszínrajzát, 

• az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a vízszerzési helyekkel, a 

helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály feltüntetésével, köz- 

művezetékek központi elzáróival). 

 

A nevelési-oktatási intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen balesetet, sérülés vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost hívnia, 

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

ben újabb baleset előidézője lehet. Előtte fotót, videofelvételt, vázlatokat kell készíteni, a 

tényállás, eszközök helyének rögzítésével mivel a balesetet kiváltó ok csak így állapítható meg, 

hasonló balesetek megelőzése céljából. 

• minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az nevelési-oktatási in- 

tézmény vezetőjének, szakoktatójának, tanárának, felnőttnek, aki tovább intézkedik. 

• Az osztályfőnököknek, tanároknak, technikai dolgozóknak tudomására jutott tanulót ért ba- 

lesetről jelenteni kell az nevelési-oktatási intézmény igazgatójének mv.-el megbízott igazga- 

tóhelyettesnek. 

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

A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, ami- 

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

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

 
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az nevelési-oktatási intézmény igazgatóje által kijelölt 

személyeknek (vizsgáló bizottságnak) ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet ki- 

váltó okokat, s azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell 

állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket 

végre kell hajtani. 

 
A tanuló balesetek jelentési kötelezettségei 

1. A tanuló és gyermekbaleseteket az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 
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2. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. En- 

nek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 

Ezekről a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy pél- 

dányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell külde- 

ni a fenntartónak, valamint át kell adni a tanulónak. 

A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézmény őrzi meg. 

3. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem le- 

het befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

4. A súlyos balesetet a nevelési-oktatási intézménynek - telefonon, telefaxon, vagy személyesen - 

azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. A sú- 

lyos baleset kivizsgálásában legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező sze- 

mélyt kell bevonni. 

Súlyos az a tanulóbaleset, amely: 

a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésé- 

től számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a bale- 

settel összefüggésben életét vesztette), 

b) valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését illetve jelentős 
mértékű károsodását, 

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészség-károsodást, 

d) súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek) 

e) a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve 
elmezavart okozott. 

5. A nevelési-oktatási intézmények lehetővé kell tenni az iskolaszék, szülő szervezet, és az nevelési- 

oktatási intézményi diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló balesetek kivizsgálásában. 

6. Minden tanulóbalesetet követően meg kell tartani a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelő- 

zésére. Súlyos baleset esetén rendkívüli oktatás keretén belül a tanulságok leszűrésével ismertetni kell 

a balesetet kiváltó személyi, tárgyi tényezőket. 

 
Óvó-védő előírások 

Iskolában tanulóknak az alábbi magatartási előírásokat, szabályokat kell betartani: 

− tanuló az iskolában előírt időben, szellemileg, fizikailag és egészségügyileg munkára alkalmas 

állapotban köteles megjelenni; 

− oktatójának, tanárának jelenteni, ha olyan gyógyszert szed, amely koncentráló képességét, ref- 

lexeit, idegállapotát károsan befolyásolja; 

− munkáját a munkahelyi vezető, oktató utasítása szerint, a munkavédelmi szabályok betartásá- 

val, az előírt védőeszközök használatával lehet végezni; 

− saját vagy mások életét, testi épségét, egészségét, fenyegető veszélyt oktatójának haladéktala- 

nul jelenteni kell, és elhárításáig a munkát abba kell hagyni; 

− tevékenyen részt venni az nevelési-oktatási intézményi balesetek elhárításában, a rend helyreál- 

lításában, az illetékes tanár, oktató irányítása mellett; 

− saját maga, vagy mások rosszullétét, sérülését, balesetét, üzemzavart, munkahelyi vezetőjének, 

oktatójának haladéktalanul jelenteni kell; 
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− az előírt orvosi vizsgálaton, munkavédelmi oktatáson részt venni; 

− a rendelkezésre bocsátott gépet, szerszámot, eszközöket, anyagot munkavégzés előtt ellenőriz- 

ni, rendeltetés és előírás szerint használni, karbantartani; 

− iskolában tilos szeszes italt fogyasztani, kábítószer, drog, alkoholos állapotban munkát végezni, 

italt fogyasztani;forgó, mozgó gépek közelében végzett munkánál kötelező a hosszú haj lefedé- 

se, gyakorlati munkavégzés közben tilos a lógó ruha, gyűrű, karkötő, nyaklánc, karlánc, karóra 

viselése. 

 
Az intézmény minden alkalmazottjának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi ép- 

ségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges in- 

tézkedéseket megtegye. 

Minden alkalmazottnak ismernie kell a Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, vala- 

mint tűz, bombariadó esetére előírt utasításokat, a menekülés útját. 

 

Az intézmény biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg az irányító szerv által meghatáro- 

zott veszélyes feladatot ellátó, foglalkoztatott személyekre. 

A munkaköri kötelezettségek elmulasztásával vagy megszegésével okozott balesetért és kárért a tanuló 

büntetőjogilag és anyagilag is felelős. 

Amennyiben a biztonságos munkavégzés feltételei vagy a szükséges védő felszerelések nem biztosítot- 

tak, a tanuló nem kötelezhető munkavégzésre. 

 
4.17 Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

 
 

Rendszeres egyéb foglalkozások 

 
Az egyéb foglalkozások rendje 

A szakképző intézmény - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 

szerint egyéb foglalkozásokat szervez. 

 
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az egyéb 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik a nevelési-oktatási intézmény heti 

tanórán kívüli /témahét és projekt/ órarendjében, terembeosztással együtt. 

 
Szakképző intézmény 

 
A tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei: 

• Az Nkt. 4. § 5. pont és 27. § (4.) bek. és Nkt. 6. melléklete értelmében a tanulószobai foglalkozások 

igénybevételének feltételei intézményünkben a következők: 

- a tizedik évfolyam befejezéséig, 

- a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában valamennyi évfolyamon, 

• a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget 

tudjon tenni: 

- az nevelési-oktatási intézményi felkészítéssel és 
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- a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatoknak. 

A foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a tanulószobai foglalkozások megszer- 

vezéséhez: 

a) általában 

- a 9-10. évfolyamon napi 2 óra, 

 

Amely időkeretet indokolt esetben meg kell növelni a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő fe- 

ladatokhoz szükséges idővel. 

 
A kérelmek elbírálásakor figyelembe kell venni azt, hogy a tanulószobai csoportok a szülők igényeinek 

megfelelően kerüljenek kialakításra. 

Tanulószobai ellátás iránti kérelmet elutasítani nem lehet. 

 
A nevelési-oktatási intézmény – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei szerint 

egyéb foglalkozásokat szervez. 

 
Az egyéb foglalkozások formái: 

a) fejlesztő foglalkozás; 

b) a tanulószobai foglalkozás; 

c) a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport (a továbbiakban a b) 

pont alattiak együtt: diákkör); 

d) az iskolai sportkör; 

e) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, baj- 

nokságok, diáknap; 

f) a nevelési-oktatási intézmény szakmai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály – vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, 

környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény, 

g) témahét 

h) projekt nap, projekthét 

 
Az egyes egyéb foglalkozások jellemzői: 

a) fejlesztő foglalkozások ideje alatt történik: 

• egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztés 

• egyéni fejlesztés 

 
b) tanulószobai foglalkozás ideje alatt történik: 

• az iskolai felkészítés, 

• a gyermek napközbeni ellátása. 

A tanulószobai foglalkozás során a nevelési-oktatási intézményi felkészítés időtartamát meghala- 

dó időtartamot, szabadidőt hasznosan töltik el a tanulók, a szülők javaslatainak figyelembevéte- 

lével. 

A tanulószobai foglalkozásra felvett gyermek távolmaradása csak a szülő tájékoztató füzetbe be- 

írt kérelme alapján történhet, ha arra a tanulószobai nevelő engedélyt adott. 
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c) diákkörök jellemzői: 

• a diákkörök közül a szakköröknek kiemelt jelentősége van, megkülönböztetésben részesül- 

nek: 

- a vezetőket a nevelési-oktatási intézmény igazgatóje bízza meg, 

- a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek, 

- a foglalkozásokról naplót kell vezetni; 

• a szakkörökön kívüli egyéb diákkörök sajátosságai, hogy: 

- a tanulók javaslatára jönnek létre, 

- a vezetését az nevelési-oktatási intézmény pedagógusa, vagy más külső szakember 

végzi az intézményvezető engedélyével. 

 

 
d) az iskolai sportkör jellemzői: 

• a többi foglalkozásoktól elkülönül, 

• külön szabályzatot készít, mely a működésének alapja. 

 
e) a tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnok- 

ságok, diáknap jellemzői: 

• e foglalkozásokon való részvétel jobbára önkéntes alapon történik, 

• a részvétellel a tanulók az iskolán belül, illetve iskolák között bizonyíthatják, mérhetik össze 

tudásukat, teljesítményeiket, 

• az egyes versenyek a pedagógusok felkészítő közreműködésével valósulnak meg. 

 
f) témahét jellemzői 

A témahét célja: 

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott tárgykört, témakört a 

diákok 3-5 tanítási napon nevelési-oktatási intézményi és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas 

időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel. Olyan sajátos ta- 

nulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos tennivaló probléma, elvégzendő tevé- 

kenység áll. 

A projekt végére a tanulócsoport által olyan tárgyi, vagy szellemi produktumot születik, amely szé- 

les körben feltárja az adott témát, gondolatkört. A siker eléréséhez szükség van ismeretek megszer- 

zésére, elrendezésére, feldolgozására. 

Témahetek száma /évi minimum 1/ tartalmai /címei/ az éves munkatervben kerülnek lebontásra, 

illetve meghatározására, az adott tanév céljainak, feladatainak megvalósulásait támogatva. 

A témahét megvalósítható: 

- intézményi szinten 

- évfolyam szinten 

- csoport szinten 

g) projekt jellemzői 

A projekt módszer célja: 
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A projekt módszer célja egy probléma közös megoldása, egy alkotás, produktum közös létrehozása 

vagy valami új dolog közös felfedezése, ahol a tanulók gyakorolhatják, megtanulhatják a csoportban 

való együttműködést. 

 
Az intézményben megvalósítható: /tanórai keretben és tanórákon kívül/ 

- projektóra 

- projektnap 

- projekthét /egytől-hat hétig, illetve egyes esetekben nyolc hét/ 

- projektrendszerben való tanítás – évente 4- 6 hetes projekt megvalósítása évfolyamonként 

- Témák – projektcímek meghatározása az éves munkatervben történik: 

• a tantervi tananyagtartalmaknak /műveltségterület, tantárgy, tanmenet, projekttervek stb./ 

• továbbá diákok, tanárok, munkaközösségek, szakmai teamek javaslatára 

• ország, Európai Uniós és intézményi tendenciák, irányok, meghatározások figyelembevételével 

h) a szakképzési intézmény szakmai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem való- 

sítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti neve- 

lés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény jellemzői: 

• az ilyen foglalkozásokat az intézményvezetőnek előzetesen be kell jelenteni, és engedélyez- 

tetni annak megtartását, 

• az ilyen foglalkozások alkalmával biztosítani kell pedagógus részvételét, aki gondoskodik a 

felügyeletről. 

 
A szakképző intézmény által adott tanítási évben ténylegesen szervezett egyéb foglalkozások formáit 

melléklet tartalmazza. 

 
Esetenkénti egyéb foglalkozások 

 
Versenyek és bajnokságok 

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való részvétele 

kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézményi, városi, megyei és az országos meghirdetésű tanulmányi és sportversenyeken 

vehetnek részt. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg és felelősek 

lebonyolításukért. 

 

 
Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melynek célja - a szakmai program 

célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése és az osztályok 

közösségi életének fejlesztése. 

A kirándulások a szakképző intézmény munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási 

szünetben szervezhetők. 

Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás szervezési kérdéseit és a 

költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájé- 

koztatni, akik írásban nyilatkoznak a kirándulás költségeinek vállalásáról. 

A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebo- 

nyolításához szükséges. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. 
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Önkéntes munka 

A tanárok, diákok közösen önkéntes munkát is vállalhatnak a CSR szellemének megfelelően. Ebben az 

esetben az önkéntes munka megszervezésére, és lebonyolítására a mindenkor hatályos jogszabályban le- 

írtak az irányadók. 

 
Kulturális intézmények látogatása 

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül 

bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási időben tör- 

ténő látogatása az igazgató engedélye szükséges. 

 
Egyéb rendezvények 

A szakképző intézmény közösségei (osztályközösségek, diákönkormányzat, szakkörök, stb.) egyéb ren- 

dezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt be- 

nyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók a szakképző intézmény helyiségeit igénybe kívánják 

venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. 

 
Sportkörök 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére a mozgás és a sport megszeretteté- 

sére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő tanárok. 

 
A könyvtár 

A szakképző intézmény könyvtára minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll a tanulók és a peda- 

gógusok, oktatók rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók 

igénybevételéről a könyvtár használati rendje intézkedik. 

 

 
Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) 

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkózta- 

tás. 

A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az első négy évfolyam korrepetálásai óra- 

rendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára, kötelező jelleggel történnek. Az ötödik évfo- 

lyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással - egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra 

kötelező jelleggel - a szaktanárok javaslatára történik. 

Hitoktatás 

A hitoktatást csak olyan módon lehet megszervezni, hogy a középfokú iskolában a tanórai foglalkozá- 

sok, rendjéhez illeszkedjék. 

 

Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos feladatok ellá- 

tása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. Az egyházi jogi személy által szervezett és 

felügyelt hit- és erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az adott 

egyház iránymutatása szerint. 
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A hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, a hit- és 

erkölcstan oktatásra való jelentkezés szervezése, a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy fe- 

ladata. Az iskola, – a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközökből – köteles biztosítani a hit- 

és erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerű hasz- 

nálatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. Az egyházi jogi személy által 

foglalkoztatott hitoktató alkalmazásakor a 32. § (1) bekezdés h) pontját kell alkalmazni, ugyanakkor a 3. 

mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni. A hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási in- 

tézményben szerzett hitoktatói vagy hittantanári, vagy más, a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítés- 

sel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie. 

 

Az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabá- 

lyok 

• Az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi 

személy – beleértve annak belső egyházi jogi személyét is – írásban meghatalmazott képviselője tájékoz- 

tatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy 

igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatóje a kijelölt idő- 

pontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az 

egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja. 

• Amennyiben az egyházi jogi személy képviselője tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak bizto- 

sítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcs- 

tan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék. 

• Az igazgató március 16. és március 31. között az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján, az 

iskola honlapján, illetve hirdetőtáblán nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan ok- 

tatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási 

helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt. 

• Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és 

erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a 

tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét. 

• Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő írásban nyilatkozik az iskolának arról, hogy hit- és erkölcstan okta- 

tást, vagy az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyi- 

latkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstan oktatást szervez. 

• Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ah- 

hoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi 

személynek átadja. 

• A beiratkozást követő három napon belül az igazgató az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott 

képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók adatait. Az 

adatok átadását követő hét napon belül az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon 

egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők 

nyilatkoztak, és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták. 

• Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra 

vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írás- 

ban közli az igazgatóvel és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. 

• Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesíté- 

séről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni. 

 
Tanulószobai foglalkozások 
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A szakképző intézmény a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók és tanulószobai ellátását. A 

jelentkezést szülő aláírással írásban kell jelezni. 

A tanulószoba működésének rendjét a tanulószobás nevelők munkaközössége dolgozza ki a SzMSz elő- 

írásai alapján, és azt a tanulószobás tanulók házirendjében rögzíti. A tanulószobában tanulók házirendje 

az iskolai tanulói házirend részét képezi. A tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak a szülő sze- 

mélyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a tanulószobás nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben 

– szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 

 

 
Munkaerő-piaci foglalkozások - programok 

 
Munkahelyi Gyakorlat – Munkára felkészítő oktatási program 

 
Készségfejlesztő iskola tanulóinak felkészítése az integrált, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra. 

Szabályozása: Szakmai Program, éves munkaterv, illetve tantárgyfelosztás alapján. 

Munkahelyi Gyakorlat program működtetésével kapcsolatos nevelési-oktatási intézményi feladatok: 

 
- a programba való részvételre a tanulók kiválasztása, felmérése, felkészítése 

- az érintett családok meglátogatása 

- munkahely-feltárás, munkahelyek felkészítése a program fogadására 

- a tanulók munkahelyre való kísérése 

- a tanulók munkahelyen való munkájának, beilleszkedésének segítése, koordi- nálása 

- kapcsolati háló építése, kapcsolatok ápolása, együttműködés kialakítása a munkaadókkal, mun- 

kaügyi központokkal, társintézményekkel és civil szervezetekkel 

- adminisztrációs-dokumentációs rendszer vezetése 

- PR-tevékenység (szórólapok, tájékoztató anyagok készítése stb.) 

- szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel 

- szakmai napok rendezése az iskolán belül 

- szervezési feladatok ellátása (orvosi papírok, munkaruha beszerzése, szülői tájékoztatók szer- 

vezése, lebonyolítása, csoportok kéthavonkénti forgásának egyeztetése) 

- a programban részt vevő tanulók és szüleik információkkal való hozzásegítése, szakmai támo- 

gatása a munkavállalás érdekében. 

 
Utógondozói program 

A szakképzettséget szerzett fiatalok nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésének hatékony segítése a 

szektorok helyi szereplői közötti együttműködéssel. 

Szabályozása: éves munkaterv, illetve tantárgyfelosztás alapján. 

 
Célja: 

A megváltozott munkaképességűek illetve azzal veszélyeztetettek munkaerő-piaci integrációját elősegít- 

sük az egészséges embereket foglalkoztató munka világába, mely hozzájárulhat a teljesebb és minőségi 

életvitel kialakításához. 

 
Utógondozói program működtetésével kapcsolatos nevelési-oktatási intézményi feladatok: 

- a nevelési-oktatási intézmény minden dolgozójának tájékoztatása illetve bevonása 
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- az utógondozó munkatársak kiválasztása, felkészítése 

- a szülők tájékoztatása, aktivizálása 

- a tanulók felmérése, felkészítése 

- az érintett családokkal való kapcsolatfelvétel – családok meglátogatása 

- munkahely-feltárás, munkahelyek tájékoztatása, felkésztése a program fogadására 

- kapcsolati háló építése, kapcsolatok ápolása, együttműködés kialakítása a munkaadókkal, mun- 

kaügyi központokkal, önkormányzatokkal, társintézményekkel, civil szervezetekkel, a médiával 

- adminisztrációs-dokumentáció rendszer vezetése (pl. Egyéni átvezetési terv, akció terv stb.) 

- PR-tevékenység (szórólapok, tájékoztató anyagok készítése stb.) 

- szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel 

- szakmai napok rendezése az iskolán belül 

- szervezési feladatok (nevelési-oktatási intézményi értekezletek, szülői tájékoztatók szervezése, 

lebonyolítása, szükséges nyomtatványok, papírok beszerzése stb.) 

- a programban részt vevő tanulók és szüleik információkhoz való hozzásegítése szakmai támo- 

gatása a munkavállalás érdekében. 

 
Dobbantó program 

A Dobbantó program az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező tizenhatodik életévüket betöltött 

fiataloknak biztosítja az alapkompetencia fejlesztést, amelyet követően a pályaválasztás előtt álló tanuló 

a műhelyiskolába léphet tovább. A Dobbantó program keretében a szakképző iskola előkészítő évfolya- 

mán alapkompetencia-fejlesztés történik, melynek célja, hogy az alapfokú végzettséggel nem rendelkező 

fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra, valamint egyéni tanulási igényeik mentén rugalmas életpálya- 

modellt alakítson ki. Aki pedig rendelkezik alapfokú végzettséggel és a tizenhatodik életévét betöltötte, 

műhelyiskolában részszakmát szerezhet. 

 
IPR rendszer 

Integrációs – képesség-kibontakoztató – foglalkozások 

A hátrányos helyzetű tanulók – integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése, az 

Integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének intézményi kiépítése, az inkluzív 

együttnevelés megvalósítása 

Szabályozása: Szakmai Program, éves munkaterv, illetve tantárgyfelosztás alapján. 

Felzárkóztató – reintegrációs képzés 

Szabályozása: Szakmai program, éves munkaterv, illetve tantárgyfelosztás alapján. 

 
Felnőttképzés formái 

 

Az oktatók megbízása, feladataik 

• Az intézmény felnőttképzési felelőse, az ő munkáját azigazgatóhelyettes felügyeli. 

A felnőttoktatásért felelős személyt az igazgató bízza meg, határozott időre. 

• Az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. 

Ugyanaz a tanár egyidejűleg több osztály osztályfőnöki teendőire is kaphat megbízást. 

 
 

Az oktató 
 

Az oktató a felnőttoktatás munkarendjének megfelelően veszi figyelembe az oktatási anyag felosztását 
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(pl. konzultáció, beszámoló stb.) 
 

Az esti tagozat munkarendje 

• A tanítás az órarendben meghatározott munkanapokon 16 órai kezdettel kezdődik, ill. tanulókkal való 

előzetes megállapodás alapján. 

A felnőttképzés meghatározott tanítási órái között legalább 5 perc szünetet kell tartani. 

• A tanuló a tudásáról beszámolókon köteles számot adni. 

• A beszámolókra az oktatott tantárgyak lezárása utáni időpontokban kerül sor. 

A tanulók felvétele, továbbhaladása 

o A tanulók felvétele 
 

Az esti szakképző tagozatra az tanuló vehető fel, aki a jogszabályban előírt bemenettel rendelkezik. 
 

o A felvételi eljárás 
 

Felvételt az erre a célra rendszeresített, szabályosan kitöltött és benyújtott jelentkezési lappal lehet kérni. 

A felvételről a igazgató dönt. 

o Felvétel a tanulmányok folyamatosságának megszakítása esetén 

Az a tanuló, aki tanulmányait az esti tagozaton bármely ok miatt abbahagyta, tanulmányainak folytatását 

kérelem benyújtásával kérheti. 

Azt a tanulót, aki az előző tanulmányait azonos képzésű iskolában végezte és azt eredményesen elvégez- 

te, azt az évfolyamot követő évfolyamra lehet felvenni, haa feltételeknek megfelel. 

o A felsőbb évfolyamba lépés 

A felnőttképzés magasabb évfolyamára való felvétel, azaz a következő tanév megkezdésének feltétele a 

bizonyítványok leadása az első tanítási héten. 

o Az évfolyamismétlés 

Tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja az a tanuló: 

a) aki a tanév végén legalább egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott és a javítóvizsgá- 

ja sem sikerült. 

b) aki a javítóvizsgán nem jelent meg és távolmaradását 8 napon belül nem igazolta 

c) aki tanulmányait a tanév közben elfogadható indok nélkül megszakította. 

 
Tanulmányok abbahagyása, törlés a tanulók névsorából 

A tanulmányok abbahagyásának kell tekinteni, ha a tanuló bejelenti – lehetőleg írásban - hogy tanulmá- 

nyait valamilyen okból nem tudja, vagy nem akarja folytatni. 

 
Törölni kell a tanulók névsorából azt, aki 

 

a) felvételét követően a tanulási szándéktól a tanítás megkezdéséig visszalépett, 

b) feltételes felvétel esetén a feltételnek az előírt időpontig nem tett eleget, 

c) szándékosan elhallgatott olyan tényt vagy körülményt, mely tanulmányai megkezdését vagy 

folytatását kizárja, 

d) beszámolón nem jelent meg és távolmaradásának okát a beszámoló utolsó napjától számított 8 

napon belül nem igazolta. 
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A tanulói jogviszony megszűnésekor az iskola a távozó tanulónak átadja a bizonyítványát. 
 

A tanulók elbírálása 
 

Az oktatás és számonkérés formáit az iskola a tanulók munkarendjéhez is igazodva szervezi, építve az 

egyéni felkészülés keretében folytatott tanulásra is. 

A tanulók tudását tanév közben beszámolókon (szóbeli, írásbeli, gyakorlati) kell értékelni. 

A beszámolókon való megjelenés 
 

o Ha a tanuló saját hibáján kívül nem tud a beszámolón megjelenni és ezt előre bejelenti, vagy tá- 

volmaradását a beszámoló utolsó napjától számított 8 napon belül igazolja, akkor a felnőttképzé- 

si felelős engedélyével legkésőbb a következő beszámolón pótbeszámolót tehet. (Az időpontot a 

szaktanárral kell egyeztetni.) 

o Ha a tanuló, aki a tanév közbeni beszámolót önhibáján kívül (betegség vagy egyéb elfogadható ok 

miatt) elmulasztja vagy megszakítja, pótló beszámolót tehet. 

o A pótló beszámolót - a tanuló írásbeli kérése alapján - a felnőttképzési felelős engedélyezi. 
 

A beszámolók 

o A beszámolók (számonkérés) rendjét a felnőttoktatási felelős határozza meg, a feladatait, illetve tételeit 

a szaktanár állítja össze. 

o A beszámoló formáját (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, illetve egyéb feladat) a szaktanár határozza meg. 

o A beszámoltatás (számonkérés) a tanítási órán történik. 

o Elégtelen beszámoló esetén a tanulónak lehetőséget kell adni a javításra. 

 

 

A szakmai vizsga 

o A szakmai vizsgán az a tanuló vehet részt, akit minden tantárgyból minimum elégséges eredménnyel le- 

zártak. 

o A szakmai vizsga anyaga a KKK által előírt tananyag. 

o A szakmai vizsga központi interaktív vizsga és projektfeladat vizsgarészből áll. 

 
4.18 Az elektronikusan előállított nyomtatványok kezelési szabályai 

 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a szakképzés információs rendszere (SZIR) 

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrend- 

szert alkalmazunk a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II: 7.) Korm. rendelet 342. §-a 

irányadó az információs rendszerben nyilvántartandó dokumentumokra vonatkozó előírásainak megfele- 

lően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatóje 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltét- lenül ki kell 

nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 
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Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentu- 

mokat a SZIR rendszerében, továbbá az nevelési-oktatási intézmény informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlá- 

tozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az nevelési-oktatási intéz- 

ménytitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 
Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

Elektronikus Kréta napló 

Az iskolánkban használatos KRÉTA - Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer- digitális 

napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő. Az elektronikus naplóba az adato- 

kat digitális úton viszi be az igazgatóhelyettes. Az adatok tárolása az OH központi szerverén történik. A 

digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hi- 

ányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. 

A KRÉTA iskolaadminisztrációs rendszerben tárolt tanulói eredmények, valamint az egyes osztályok, 

csoportok haladási naplójának kinyomtatása 2018. szeptember 1-jétől nem szükséges, mert a köznevelési 

törvény 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az adatok digitálisan tárolhatók. A KRÉTA digitális nap- 

lóban tárolt adatok hitelességét az admin jogosultsággal rendelkezők személyének és jelszavának körülte- 

kintő kezelésével, valamint a pedagógusok belépési jogosultságainak és jelszavának gondos kezelésével 

biztosítja az intézmény. 

Ki kell nyomtatni a tanulók által elért félévi eredményeket, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az neve- 

lési-oktatási intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanu- 

lónak vagy a szülőnek. 

A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell kiállítani, 

amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A törzskönyvet az igazgató, az osztályfő- 

nök és két hitelesítő aláírásával és az iskola körbélyegzőjével kell hitelesíteni. 

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák szá- 

mát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben. 

A hitelesítést az igazgató aláírásával és az iskola körbélyegzőjével kell biztosítani. 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, 

helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgató helyettesének alá kell írnia, 

összesítést kell készítenie (melyet iktatunk) és irattárba helyezni. 

 
 

Az iskolánkban használatos beírási napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként 

kezelendő. 

Az elektronikus beírási naplóban szereplő adatok hitelességéért felelős az igazgatóhelyettes, és a min- 

denkori iskolatitkár vezeti. Az adatok tárolása az iskola szerverén történik. 

A digitális beírási napló elektronikus úton tárolja: 

Iskolára vonatkozó adatokat: 

Előlap: nevét, OM-azonosítóját, címét, megnyitás, lezárás időpontját, igazgató aláírását (nyomtatás 

után), bélyegzőlenyomatát (nyomtatás után), Évfolyam, tanév, beírási létszám adatait. 
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Hátlap: A tanév végén az aktuális tanévben beiratkozott tanulók, és a kimaradt tanulók összesítését, va- 

lamint az év végi tényleges létszám adatokat, lezárás időpontját, igazgató aláírását (nyomtatás után), bé- 

lyegzőlenyomatát (nyomtatás után), 

Tanulóra vonatkozó adatokat: 

Beírási sorszámát, beírás keltét, melyik osztályba iratkozott, évfolyam/év, a tanuló nevét, tanulóazonosí- 

tó számát, születési helyét idejét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, anyja születéskori ne- 

vét, állampolgárságát, tankötelezettség külföldön történő teljesítését, apa nevét, gondviselő nevét, a 

szakma (munkakör) számát, megnevezését, a jogviszonya megszűnésének időpontját, okát, annak az in- 

tézménynek a neve, ahová felvették vagy átvették, előírt záradékát, sajátos nevelési igényére vonatkozó 

adatait, tanórai foglalkozások alóli felmentését, SNI-s tanulók szakértői véleményének kiállítójának ne- 

ve, címe, a vizsgálat ideje, a következő felülvizsgálat időpontja, a tanuló gondozási száma. Tanköteles 

tanulók kimaradása esetén a jogviszonya megszűnésének időpontját, okát értesítés időpontja a jegyző- 

nek, keltezést, valamint a megjegyzés rovatokat tartalmazza. 

A tanév végén a beírási naplókat ki kell nyomtatni, hitelesíteni és az előírásoknak megfelelően tárolni 

 

4.19 Informatikai eszközök biztosítása a pedagógusok számára 

 
Az intézmény pedagógusai, oktatói az nevelési-oktatási intézményi könyvtár közreműködésével köl- 

csönzés formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. 

A pedagógusok, oktatók – IKT-s tanórák tartásához - munkájuk támogatására egy-egy laptopot, illetve 

asztali számítógépet kapnak (igény szerint) az iskolában történő használatra. Az intézményvezető dönté- 

se szerint az informatikát kiemelkedő szinten hasznosító további pedagógusok is kaphatnak laptopot. 

Ezeket a számítógépeket az iskolában kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói en- 

gedéllyel – a laptopokat a pedagógusok otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a tanári 

laptopok és más informatikai eszközök iskolán kívüli, a szakmai programban szereplő rendezvényen, 

eseményen, kulturális műsorban történő használatakor. 

 

 
4.20 Az SNI-s tanulók együttnevelésének, oktatásának elősegítő tevékenységek 

tartalma, szervezeti formái, időkerete 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének megszervezése a következő szervezeti for- 

mában történik: 

 
• integrált oktatás 

• szegregált oktatás 

• inkluzív nevelés 

• habilitáció, rehabilitáció 

• terápiás ellátás 

• utógondozás, pályakövetés és különböző munkaerőpiaci programok (Dobbantó program, Híd 

program, Job-shadowing, Iskolaszolgálat, KOMP program, Munkahelyi Gyakorlat Program) 

 
a speciális szükségletek és igények figyelembevételével a következő sérültségi területeken: 

 
• látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) 
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• hallássérült (siket, nagyothalló) 

• enyhén értelmi fogyatékos 

• középsúlyosan értelmi fogyatékos 

• beszédfogyatékos tanulók 

• mozgássérült 

• autizmus spektrum zavarral küzdő 

• egyéb pszichés zavarokkal küzdő tanulók tekintetében. 

 
4.21 Helyiségek, berendezések használatának rendje 

 
Az osztálytermek, szaktantermek, tanműhelyek, sportlétesítmények, könyvtár a tanév elején elkészített 

műhely és teremrend szerint működnek. A rendért a teremben órát tartó tanár és az ott tartózkodó osz- 

tály, gyakorlati csoport a felelős. 

A könyvtár, nyitvatartási idejében az SzMSz-ben meghatározottak szerint – pedagógus jelenlétében – 

használható. A projekt, és a témahét teljes idejében a könyvtár a tanulók rendelkezésére áll. 

A tanulók a fedett sportlétesítményeket (tornaszobát, kondicionáló termet stb.) valamint az öltözőket az 

azokra vonatkozó, a helyiségeken kifüggesztett szabályok szerint használhatják. A sportlétesítmények 

nyitvatartási, valamint szabad igénybevételi rendje az iskolai hirdető táblára, valamint a sportlétesítmé- 

nyek ajtajára is kifüggesztésre kerül. A projekt, és a témahét teljes idejében a sportlétesítmények a tanu- 

lók rendelkezésére állnak. A tornaszoba tanári felügyelet nélkül is használható. A használat időpontját  be 

kell jegyezni egy – az ügyeleten erre a célra rendszeresített – füzetbe. A használók felelősek a beren- 

dezések, felszerelések épségéért; a felróhatóság mértékétől függetlenül az általuk okozott kárt meg kell 

téríteniük a kár arányában. A kondicionáló termet csak pedagógus jelenlétében lehet igénybe venni. 

A számítástechnika termet az iskolai hirdetőtáblán, valamint a terem ajtaján kifüggesztett időpontban – 

kizárólag pedagógus jelenlétében – lehet igénybe venni. A projekt, és a témahét teljes idejében a számí- 

tástechnika terem a tanulók rendelkezésére áll. A számítástechnika terem használatára vonatkozó speciá- 

lis használati szabályok a tanulókkal év elején ismertetésre, a teremben pedig kifüggesztésre kerülnek. 

A tantermek tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra vonatkozó használati rendjét a foglalkozást tartó pe- 

dagógus ismerteti az érintettekkel. A foglalkozások időpontját órarendben rögzítik. 

Az egyes helyiségek, létesítmények kötelező tanítási időn kívüli használatára az igazgató adhat enge- délyt 

(klubdélutánok, osztályrendezvények stb.) 

A tanítási órák, egyéb foglalkozások közötti időszakokban, valamint foglalkozások után a termeket zár- 

va kell tartani. A termek zárásáról a pedagógusok, oktatók gondoskodnak. A tanulóknak a tanórák, fog- 

lalkozások előtt a terem előtt kell várakozniuk. 

Értékes tárgyakat, ékszereket csak saját felelősségre lehet behozni az iskolába. Egyéb eszközök csak ak- 

kor vihetők az iskolába, ha azokat az arra kijelölt helyen, pl. értékmegőrzőben, szekrényben helyezik el, 

illetve a bevitelüket bejelentik. Nem vihetők be olyan eszközök, melyekkel a tanulók saját, egymás, va- 

lamint az iskola dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, balesetet okozhatnak, továbbá olyan tárgy, 

amely alkalmas a tanítás rendjének megzavarására. 

A tanítási órákon (becsöngetés után) tilos a mobiltelefonok használata. Ha a tanuló telefonjával a tanítás 

rendjét megzavarja, tőle a tanítás idejére elvehető a munkát zavaró eszköz, de azt a pedagógus, oktató a 

tanítás után köteles visszaadni a tanulónak. 

Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, eszköz, valamint a 

balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mo- 

biltelefon stb. 
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A tanuló a testnevelési órák ideje alatt a pedagógus felügyeletére bízhatja azokat az értéktárgyait, me- 

lyekre a testnevelés órák alatt felügyelni nem tud. Az iskola csak azokért a tárgyakért vállal felelősséget, 

melyeket a diákok a tanóra megkezdése előtt az iskola dolgozói részére (pedagógus, oktató gyermekfe- 

lügyelő stb.) megőrzésre átadnak. 

 
Az osztálytermek, szaktantermek, tanműhelyek, sportlétesítmények, könyvtár, számítástechnikai tante- 

rem (stb.) speciális bútorzata, speciális eszközei valamennyi sérültség típus specifikumaihoz igazodnak, 

így a fentiekben felsoroltak a különleges bánásmódot igénylők esetén is betartandóak. 

SNI tanulóink iskolaidőben csak felnőtt kíséretében hagyhatják el az intézmény területét, kivéve a tan- 

terv által előírt egyéb feladatvállalás elvégzése. Szükség esetén a szakiskolai tanulók, akik ismerik a 

gyalogos közlekedés szabályait –iskolánk telephelyei között egyénileg is közlekedhetnek. Mindkét eset- 

ben a megfelelő tanuló kiválasztása és a balesetveszélyekre való figyelemfelhívás a nevelő felelőssége. 

 

5. A tankönyvellátás nevelési-oktatási intézményi szabályai 

 
A tankönyvfelelős megbízása 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. 

Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell a felelős dolgozó nevét, aki az adott tanévben 

• elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

• részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben 

Az iskolai tankönyvrendelésben illetve a tankönyv kiosztásában résztvevő munkatárssal az iskola igaz- 

gatója megállapodást köt. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

• a felelős dolgozó feladatait, 

• a szükséges határidőket, 

• a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét,. 

A tankönyvjegyzékből az iskola szakmai programja alapján a szakmai munkaközösségek választják ki a 

megrendelésre kerülő tankönyveket. 

 
A tankönyvellátás célja és feladata 

 
Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítani kell, hogy az iskolától történő tartós tankönyv és más tan- 

könyv kölcsönzésével, a tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételét. 

 
 

Jogszabályi háttér: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 

• 20/2012 EMMI rendelet 

• 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat 

 
A tankönyvrendelés folyamata 

 

1. Az iskola igazgatója április 20-áig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tan- 

könyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján. 
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III. 

 
1. A törvényi előírásoknak megfelelően az Állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a mun- 

kafüzetek és munkatankönyvek kivételével- az iskola könyvtár állományába kell venni, és kölcsönzés útján 

biztosítani a tanulók részére. 

 
2. Az állam által térítésmentesen biztosított, könyvtári állományba vett tankönyveket a tanulók kö- 

telesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a 

tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtérí- 

teni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 
A tankönyvrendelés elkészítése 

A tankönyvfelelős minden év március 31-ig elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény 

igazgatójával. A tankönyvfelelős gondoskodik arról, hogy a minősített és felhasználható tankönyvek, és 

segédletek jegyzéke időben álljon rendelkezésre az iskolában az oktatói testület számára. 

1. Az iskolai tankönyveket az iskola a fenntartó egyetértésének beszerzését követően rendeli meg azzal, 

hogy a tanévenkénti 

a) tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja, 

b) tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje 

június 30. 

c) pótrendelés határideje szeptember 15. 

2. Az 1. bekezdés a) pontja szerinti tankönyvrendelést a tankönyvrendelés időpontjában rendelkezésre álló 

információk alapján kell teljesíteni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, az érintett 

tanulók létszáma alapján. 

3. Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is 

figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvköl- 

csönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz 

való hozzájutás lehetőségét. 

4 Az iskolának legkésőbb május 31-ig az iskola honlapján és az iskola könyvtárában közzé teszi azoknak 

a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a ta- 

nulók kikölcsönözhetnek. 

 
 

Egyéb szabályok 
 

Telefonhasználat 

Az intézményben lévő telefonokat magáncélra nem lehet használni. Kivételes esetben külön füzetben 

vezetjük. 

Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik, részletes számla lekérésével. 

Az ellenőrzésért felelős: az iskolatitkár. 

Fénymásolás 

Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen történhet. 

Egyéb dokumentum másolására nincs lehetőség. 

Dokumentumok kiadásának szabályai 

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok stb.) kiadása csak a igazgató engedé- 

lyével történhet. 
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Saját gépkocsi használata 

A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvé- 

nyes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani. 

 

A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és az 

iskola parkolóját is – a tanulók, a alkalmazottak és az intézménybe látogatók nem dohányozhat- 

nak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás 

és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai 

rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy 

megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha 

távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (9) szakaszában meghatározott, az intézményi dohány- 

zás szabályainak végrehajtásáért felelős személy a szabályzatban megjelölt személy. 

 

 
A mindennapos testnevelés szervezése 

 
A heti öt kötelező testnevelésórából legfeljebb heti két óra kiváltható, /12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

119. § /a 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára lehet az alábbi rendben is biztosítani: 

• a diáksportkörben vagy sportszevezettel kötött együttműködési megállapodás alapján sportoló ta- 

nulók számára a választott szakosztályban heti 2 órás kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel, 

• a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosztályban tör- 

ténő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal beszerzett igazolás benyújtásá- 

val, 

• a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson történő 

részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – a 

rendes testnevelési órákon is részt vehetnek. 

 

Az a) és b) pontban megjelölt foglalkozás lehetőségekre vonatkozó igényüket a tanév elején a tanulók a 

testnevelőknek kötelesek leadni. 

 

 
A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

 

Szülői értekezletek 

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

kezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató az osztályfőnök vagy a szü- 

lői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az 

igazgató kezdeményezhet. 

Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban tart fogadóórát. A 

fogadóórák időtartama legalább 60 perc. Ha a pedagógusnak nem sikerült minden szülővel megbeszélést 

folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató döntése alapján meghosszabbítható. 
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Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárá- 

val, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján történő idő- 

pont-egyeztetés után kerülhet sor. 

A szülők írásbeli tájékoztatása 

Az igazgató, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek eleget tájékoztatá- 

si kötelezettségüknek. Az érdemjegyeknek az ellenőrző könyvben történő folyamatos vezetése a tanuló 

kötelessége, ellenőrzése (kiskorú tanuló esetén) a gondviselő felelőssége. Az ellenőrző könyv tartamát 

kéthavonta az osztályfőnök köteles ellenőrizni, ezt kézjegyével igazolja. Ellenőrzésének megtörténtét az 

osztálynaplóban és az ellenőrző könyvben rögzíti. 

A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a digitális napló révén küldött elektronikus levéllel tör- 

ténhet. 

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával vagy elekt- 

ronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos 

fegyelmi vétsége esetén. 

 

Az osztályfőnök a digitális napló és ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői 

értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább három munka- 

nappal nappal az esemény előtt. 

 
 

A diákok tájékoztatása 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott érdemjegyeket az értékelés elkészültét követő 

következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos 

értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál eggyel több osz- 

tályzatot adunk. 

 
E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat 

megléte a tanuló lezárásához. 

Magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvből, matematikából annyi nagydolgozatot kell íratni, ameny- 

nyi a heti óraszám az adott tantárgyból. 

A szaktanár figyelembe veszi, hogy egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) nagydolgo- 

zat, ill. témazáró dolgozat íratható. Az írásbeli számonkéréseket tizenöt munkanapon belül kijavítja, a 

dolgozatokat ki kell osztani. A jegyeket közli a tanulóval, lehetőséget ad a kijavított írásbeli dolgozatok 

megtekintésére. Az értékelés az érdemjegy meghatározásán túl személyre szabott elismerést, kritikát és 

tanácsot tartalmaz. A tizenöt munkanap elteltével kijavított dolgozatokat csak a tanuló egyetértésével 

számítja be a félévi, év végi osztályzatba. 

Az érdemjegyek száma a heti 1-3 órában tanított tárgyak esetében minimálisan félévente 3-4, a nagyobb 

óraszámban tanított tárgyak esetében pedig legalább havi 1 kell, hogy legyen. 

Törekedni kell - a tantárgyak jellegének függvényében - megfelelő számú szóbeli feleletekre is. 

Az érdemjegyek számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. 

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt idő- 

pont előtt tájékoztatni kell. 
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Az év végi osztályzatot a tanár az egész évi érdemjegyek alapján határozza meg a matematikai kerekítés 

szabályai alapján. A szaktanár figyelembe veheti az órai aktivitást, továbbá a fejlődési tendenciát. 

 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak 

egyetlen érdemjegy adható. Törtszám osztályzatot nem adunk. 

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. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint ki- 

függesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

Az igazgató és az oktatói testület szükség szerinti gyakorisággal (de évente legalább egy alkalommal) 

iskolagyűlésen tart kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vehetnek az iskola tanárai is. 

 
Az osztályozó vizsga rendje 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell ten- 

nie, ha: 

• a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

• b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• c) a jogszabályban meghatározott időnél (250 óra) többet mulasztott, és az oktatói testület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

• d) ha a szakképesítésre felkészítő szakaszban igazolt és igazolatlan hiányzása az elméleti tanítá- 

si órák 20 %-át eléri, akinek hiányzása egy adott tárgyból, ha a tantárgy óraszámának 30%-kát meg- 

haladta, és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból 

• e) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

• (4) Egy osztályozó vizsga – a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Osztályozó vizsgát a 

szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztá- 

lyozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

• Az egyéni tanulmányi rend keretében tanulmányait folytató tanuló esetében az osztályozó vizs- 

ga letételének a tanéven belül egyéni időpontban történő engedélyezésére van lehetőség 

 
 

Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek döntője előtt há- 

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

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

felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. Az SZKTV 2. és 

3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt öt napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és orszá- 

gos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a kö- 

vetkező bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak. 

Iskolai versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), városi versenyen résztvevő tanuló három 

órával (180 perc), megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet 

el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a ver- 
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senyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. Az SZKTV iskolai fordulóján részt vevő tanulóink a 3. 

tanítási órától kapnak felmentést az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. 

Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása után – az 

igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 

A felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napon végzős évfolyam tanulója vehet részt, egy 

tanuló legfeljebb egy intézményben. (12 évf. ill. szakképző évfolyam). Ettől csak igen indokolt esetben 

lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata és az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való rész- 

vételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni a hiányzások összesítésénél. 

A tanulmányi illetve sportversenyeken való részvétel miatti hiányzást az osztályfőnök – a hiányzást is- 

kolaérdekből történő („hivatalos”) távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási napokról, órák- 

ról való távolmaradást figyelmen kívül hagyja a hiányzások havi összesítésénél. 

Gyógytestnevelés órák szabályozása 

A törvényben meghatározottaknak megfelelően a tanulók gyógytestnevelési kategóriába történő sorolását az isko- 

laorvos végzi, az ortopédiai szakorvos véleménye alapján. A besorolások figyelemmel kísérése a testnevelő taná- 

rok feladata. 

A kötelező gyógytestnevelési órák ugyanolyan értékelési és mulasztási elbírálás alá esnek, mint az órarendi ta- 

nítási órák. 

A tanuló kilépése az iskolából 

 
A tanuló iskolaváltoztatása esetén: 

- tanköteles vagy kiskorú tanuló esetén szülői nyilatkozat beadása az iskolaváltásról, a fogadó iskola nyi- 

latkozata (befogadó nyilatkozat) az osztályfőnökhöz, 

- iskolai elszámoló lap leadása a titkárságon, osztályfőnök és a könyvtáros aláírásával, 

- a bizonyítvány és a törzslap záradékolása (osztályfőnök), 

- a tanuló iratainak átadása a szülőnek (iskolatitkár). 

Nem tanköteles tanuló kimaradása: 

• a nagykorú tanuló nyilatkozatot nyújt be, 

• iskolai elszámoló lap leadása a titkárságon az osztályfőnök és a könyvtáros aláírásával, 

• a bizonyítvány és a törzslap záradékolása (osztályfőnök), 

• a tanuló iratainak átadása (iskolatitkár). 

 

6. Kapcsolattartás a partnerszervezetekkel 

 
6.1 Kapcsolattartás a képzési tanáccsal 

 

Az intézményvezető és a képzési tanács elnöke az együttműködés tartalmát és formáját tanévenként az 

intézményi munkaterv és a képzési tanács munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A kapcso- 

lattartás a feladatellátás függvényében folyamatos. 

Az intézmény a képzési tanács működését támogatja a feladatok ellátásához szükséges helyiségek és be- 

rendezések - előzetes egyeztetés után való - rendelkezésre bocsátásával. 
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Az intézményvezető vagy megbízottja szükség szerint, de tanévenként legalább négy alkalommal tájé- 

koztatja a képzési tanács az intézmény működéséről. 

 

6.2 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 
A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje: 

Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet 

csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoz- 

tatás a fogadóórákon és a kompetencia értékeléseken és a projektzáró napokon történik, ahová a szülők 

írásbeli meghívót kapnak. 

 
A szülői értekezletek rendje: 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként három, a munkatervben rögzített idő- 

pontú, szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők ér- 

tesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban oktató-nevelő pedagógusokat is. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök a gyermekközösségben 

felmerülő problémák megoldására. 

A szülők tájékoztatása a digitális napló elérhetőségével naprakész. 

 
A szülői fogadóórák rendje: 

Az intézmény pedagógusai, oktatói a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szü- 

lők számára. 

 

Az intézmény havonként a munkatervben rögzített időpontú, rendszeres fogadóórát tart. A tanulmányai- 

ban és magatartásában jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intéz- 

mény fogadóóráira. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pe- 

dagógusával, oktatójával telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. 

 
A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 

Szakképző intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott 

tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szor- 

galmáról, tanulmányi előmeneteléről. 

A szakképző intézmény köteles a tanuló szüleit értesíteni minden, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos 

lényeges döntésről. Be kell szerezze a tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát minden olyan döntéshez, 

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, illetve amelynél a jogszabály a nyilatkozat beszerzését ír- 

ja elő. 

Projektzáráskor projektértékelő lap megküldése a szülők számára, melyen írásban megfogalmazhatják 

saját véleményüket, észrevételeiket az iskola felé. 

A pedagógus, oktató köteles a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos bejegyzést az 

osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott ellenőrzőben feltüntetni, azt dátummal és kézjeggyel kell el- 

látni: a szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján. 

A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a tanuló félévenként minimum hat érdemjegy alapján osz- 

tályozható. 
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Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző érdemjegyeinek azonosságát, és pó- 

tolja a hiányzó érdemjegyeket. ha a tanuló ellenőrzője hiányzik, ezt a fegyelmi naplóba dátummal és 

kézjeggyel ellátva kell bejegyezni. 

Az osztályfőnök indokolt esetben írásban értesíti a szülőket. 

Írásban kell tájékoztatni a szülőt a szociális segítők személyéről, valamint arról, hogy milyen időpont- 

okban és hol kereshető fel, az iskolai dokumentumok tájékoztatásának időpontjairól. 

A nem kötelező tanórákon való részvételre írásban felszólítás, tanulóval, szülővel való aláíratás. 
 

Módjai Formái Gyakorisága Ideje Felelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szóban 

Személyes, 

Találkozás a te- 

am tagokkal: 

- probléma 

megbeszélés 

- tanácsadás 

Negyedévente 

Szükségszerűen 

Minden hónap 

első csütörtök 

Szeptember 

November 

Március 

Június 

folyamatos 

Project me- 

nedzser 

Project ko- 

ordinátor 

Team tagok 

Szociális 

szakembe- 

rek 

Közös találko- 

zó szervezése a 

szociális szfé- 

rában dolgozó 

szakemberekkel 

Havonta 1 alka- 

lom 

Évi 2 alkalom 

Szeptembertől 

folyamatos 

Vezetőség 

Project me- 

nedzser 

Team tagok 

Közös találko- 

zó szervezése a 

Munkaügyi 

központ 

szakembereivel 

Megbeszélés Céloktól való 

eltérés, hibák 

észlelése esetén 

sürgős munka 

esetén 

szükségszerűen project ko- 

ordinátor és 

a team tag- 

jai, 

Telefon Alkalomszerűen A program idő- 

tartalma alatt 

folyamatosan 

Project me- 

nedzser 

Project ko- 

ordinátor 

Team tagok 

 
 

Írásban 

E-mail, 

Digitális napló 

levél, SMS 

Szükség esetén Hétfő – péntek Project me- 

nedzser 

Project ko- 

ordinátor 

Team tagok 

Iskolai 

honlap 

Aktuális infor- 

mációk 

Szükség esetén 

frissítve 

Minden nap Project ko- 

ordinátor 

informati- 

kus 
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6.3 Kapcsolattartás a diákönkormányzattal 

 
Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan műkö- 

désének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit térítésmentesen veheti 

igénybe. 

 
A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás 

 
A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki - a diákönkormányzat 

megbízása alapján - eljárhat képviseletében. 

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az intéz- 

mény igazgatójével. 

Az Iskolai Diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, az oktatói tes- 

tületi, valamint az iskolaszéki értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az Osztály Diákbizottságá- 

nak képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. 

 
A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik a igazgatójét. 

 
7. Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 
A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, 

valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart 

fenn más intézményekkel és cégekkel. 

 
A kapcsolattartás formái: 

• írásbeli tájékoztatás, levelezés 

• szóbeli tájékoztatás, kommunikáció, telefonos értekezés 

• értekezletek 

• konferenciák 

• továbbképzések 

• E-mail, elektronikus levelezés 

• tanár-diák cserék 

• nemzetiségi programok 

 
Rendszeres külső kapcsolatok: 

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart számos 

szervezettel. Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Az intézményben párt nem működhet és 

párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható tevékenység nem végezhető, amíg az intézmény a 

gyermek felügyeletét ellátja. Nemcsak világnézetének, hanem lelkiismereti, politikai nézetének megval- 

lására és megtagadására sem kényszeríthető sem tanuló, sem szülő, sem alkalmazott, ezért hátrány sem 

érheti! 

 
Az intézmény állandó munkakapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 



88  

• a fenntartóval, 

• az iskola egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal, 

• gyermekjóléti szolgálattal illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más szemé- 

lyekkel, intézményekkel és hatóságokkal 

• a megyei és járási pedagógiai szakszolgálatokkal 

• a családsegítő szolgálattal 

• városi rendőrséggel, 

• a történelmi egyházakkal, 

• az alábbi patronáló és szakmai munkában együttműködő intézményekkel és más jogi személyekkel: 

Integrált Közoktatási Intézmény (Kiskörös), 

Helyi szakképző intézményekkel és általános iskolákkal, 

Autisták Országos Szövetsége 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 

Speciális Szakiskolák Országos Egyesületével, 

Hálózati tanulásban együttműködő intézményekkel 

Szaktanácsadást igénylő intézményekkel 

Hallgatói gyakorlat szervezését igénylő intézményekkel 

CSR minőségi szervezetekkel 

• Jó gyakorlatot átadó vagy átvevő intézményekkel 

• A Megyei Munkaügyi Központtal és városi kirendeltségével munkakapcsolatot tartunk fenn. 

• Kamarákkal 

• Munkáltatókkal 

• Civil szervezetekkel (különösképpen a sajátos nevelési igényű tanulók társadalmi integrációja, esélye 

érdekében) 

• Gazdasági társaságokkal, duális képzőhelyekkel 

• Kapcsolatot tartunk azokkal a munkáltatókkal, munkahelyekkel, akik iskolánk tanulóit szakmai gyakor- 

laton tanulószerződéssel fogadják. 

• A más kultúrából érkezett, menekült, vagy rendezetlen státuszú tanulók esetében szoros kapcsolatot tar- 

tunk fenn a menekülteket befogadó állomásokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, 

misszióközpontokkal. 

 

 

7.1 Kapcsolat az nevelési-oktatási intézményegészségügyi ellátást biztosító szervezettel 
 

Az iskola-egészségügyi ellátás: 

- az iskolaorvos és 

- a védőnő 

együttes szolgáltatásából áll. 

 
Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

- a fogorvos és a fogászati asszisztens. 
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Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak rendszeres 

egészségügyi felügyeletét és ellátását. 

Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), Észak- 

Magyarországi Regionális Intézetének tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Miskolc 

Megyei Jogú Város Polgármestere. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatóje, 

a közvetlen segítő munkát az igazgatóhelyettes végzi. 

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

diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában. 

 
A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos munkáját, 

a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, 

az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző el- 

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

 
Az iskolai védőnő feladatai 

• A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével. 

• Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, 

előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

• Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

• Munkaidejét munkáltatója, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere határozza meg. 

• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti Intézmények, stb.) 

 

7.2 Kapcsolat a Gyermekjóléti szolgálatokkal 
 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek 

végzése során az intézmény igazgatója meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn 

a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rend- 

szerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló 

anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres 

vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

 

7.3 Kapcsolat a pedagógiai szakmai szolgálatokkal 

A POK-kal a szakszerű munkavégzés érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart fenn Intézményünk. 

Szolgáltatásaik: 

• Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és szervezése 

• Tapasztalatcserék szervezése 

• Szakmai, módszertani programok rendezése 

• Pályaválasztási tanácsadás 

• Tehetséggondozás 

• Versenyek meghirdetése 
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Kapcsolattartás módja: 

- személyes konzultációk, telefonos egyeztetések, elektronikus levelezés szükség szerint 

 

7.4 A gyakorlati képzést folytató –Duális képzőhelyekkel - szervezőkkel való 

kapcsolattartás formái és rendje 

 
A kapcsolattartás elemei: 

• az intézményi kapacitások, a gazdálkodó szervezetek igényeinek és a jelentkező tanulók számának 

összehangolása, a duális képzés feltételrendszerének biztosítása 

• együttműködés a gazdálkodó szervezetek tájékoztatásában 

• a külső gyakorlati oktatás szakmai támogatása /tartalmi szabályozás, tanulók ellenőrzése, értékelése/ 

• tájékoztatás és közreműködés a tanulók értékelésében, a mulasztások kezelésében, az esetleges fe- 

gyelmi problémák kezelésében 

• ágazati vizsga előkészítése, lebonyolítása, a szakmai feltételek biztosítása 

• szakmai vizsga előkészítése, lebonyolítása, adminisztratív feladatok elvégzése, a szakmai vizsgára 

való felkészítés koordinációja 

 
A gyakorlati képzéshez szükséges gyakorlóhely rendelkezésre áll az iskolában, vagy a gyakorlati oktatás 

megszervezésében résztvevő gazdálkodó szervezetnél. A gyakorlóhely a teljes képzési időre, továbbá a 

tanuló a gazdálkodási szervezettel írásbeli tanulószerződést köt. 

Az iskola részéről a zavartalan kapcsolattartásért és annak koordinálásáért a gyakorlati képzőhelyek 

megfelelőségének, a tanulók megfelelő ellátásának ellenőrzéséért az igazgatóhelyettes a felelős. 

 
Az iskola gyakorlati képzési helyei: 

a) Faipari, fémipari, textilipari, nyomdaipari, bőripari tanműhelyek 

b) Informatikai termek - laborok 

c) Élelmiszeripari – Pék tanüzem 

d) Mezőgazdasági - tangazdaság 

 
 

A tanműhely (informatikai termek, élelmiszeripari tanüzem, mezőgazdasági tangazdaság) felada- 

tai: 

a) a tanulók gyakorlati oktatása 

b) az oktató-nevelő munkához – a kerettantervek képzési kimeneti követelményeinek, 

tanmenetek figyelembe vételével – illeszthető külső termelési és szolgáltatási feladatok 

ellátása. 

 

A tanműhely szervezeti felépítése és tevékenysége 

A tanműhelyek, a tanüzem, tangazdaság és az informatikai termek élén az igazgató helyettes áll. 
 

Közvetlen irányítása alá tartoznak: 

- a tanműhelyek felelősei, 

- tanüzem tangazdaság felelősei 
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- az informatikai termek felelősei, 

- a gyakorlatokat oktató és informatikus tanárok 

 

A gyakorlatot oktatók feladata: 

 
a) a tanulók gyakorlati képzése a szakképzési tanmenetekben előírt követelmények szerint– bizto- 

sítva a balesetvédelmi és tűzbiztonság-technikai feltételeket is a képzés során 

b) biztosítják a rendelkezésére bocsátott anyagok gazdaságos felhasználását és a tárgyi eszközök ál- 

lagmegóvását 

A gazdasági szervezet feladata: A gyakorlati oktatás várható anyag és eszközigényének a felmérése és 

az ehhez a szükséges tárgyi feltételek biztosítása. 

Feladatuk a gyakorlati oktatás előkészítő és befejező munkálatainak biztosítása és a tanműhelyi berende- 

zések karbantartásának irányítása, valamint a leltározás. 

 
 

A munkaszerződéssel tanulókat gyakorlati képzésben részesítő szervezet és az intézmény kapcsolattartá- 

 sának időpontjai és fórumai 
 

− A szerződéskötést megelőző tanév március-június hónapjában igényfelmérés, a tanulók tájékoztatása 

az osztályfőnöki órák keretében. 

Felelősök: - a gyakorlati képzőhely képviselője 

- szakmai osztályok osztályfőnökei 

- igazgató helyettes 
 

− Munkaszerződések megkötése augusztus, szeptember hónap. 

Felelősök: - a gyakorlati képzőhely vezetője 

Segítő közreműködők: - igazgató helyettes 

A tanév során az alábbi alkalmak nyújtanak lehetőséget a munkaszerződéssel külső gyakorlóhelyen ta- 

nulmányi kötelezettségüket teljesítő tanulók érdekében az iskola és a gyakorlati képzőhely oktatóinak a 

kapcsolattartásra: 

− Tanévnyitó értekezlet 

− Szülői értekezletek. 

− Minden hónap első csütörtökén az iskolában tartandó fogadóórák. 

− Az egy osztályban tanító tanárok havi értekezletei. 

− Félévi és év végi osztályozó konferenciák. 

− Félévi és év végi értekezletek. 

− Ágazati vizsgák és az azokat megelőző megbeszélések. 

− Záróvizsgák (szakmunkásvizsgák) és az azokat megelőző értekezletek, megbeszélések. 

− A havi létszámigazolások kiadásának időpontjai – minden hónap 02-ig. 
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− A havi hiányzások – a hiányzás napjának megszűnésétől számítva 5 napon belül a külső képző- 

hely eljuttatja az osztályfőnökökhöz a dokumentumokat, akik három napon belül bevezetik az 

adatokat az osztálynaplóba. 

− A gyakorlati jegyek egyeztetésének, megbeszélésének és leadásának időpontjai – az adott hóna- 

pot követő hónap 03-ig. 

− A gyakorlati képzőhely rendszeres látogatása, melyet igazgató helyettes végez (havi rendszeres- 

séggel). 

− Az iskolában szervezendő szakképzéssel kapcsolatos rendezvények, előadások. 

− Iskolai nyíltnap. 

− Iskolai rendezvények, ünnepségek. 

− Az esetlegesen felmerülő problémák, nem várt események esetében természetesen az azonnali 

kapcsolatfelvétel indokolt. 

 
A kapcsolatfelvételről, találkozásokról szükséges mindkét félnek feljegyzést készítenie, illetőleg a jelen- 

tősebb eseményekről jegyzőkönyvet. A kapcsolattartás egyéb gyors és jól bevált formáit – telefon, fax, 

e-mail, - szintén alkalmazni kell a minél gyorsabb reagálások érdekében. 

 

 
Kommunikációs terv (munkaerő-piaci): 

 
 

Módjai Formái Gyakorisága Ideje Felelős 

 

 

 

 
Szóban 

 
Személyes, 

találkozás, személyes 

megkeresés 

- Munkaügyi központ 

- Iskolák 

- BOKIK 

- Külső munkahelyek 

 

 

Alkalomszerűen 

Együttműködési 

Megállapodás 

alapján 

 
Tanév folyamán 

Folyamatos 

Tanév folyamán 

az aktuális időben 

Aktuális időpont 

szerint 

Szükség esetén 

 

 

Vezetőség 

Szakmai ko- 

ordinátor 

team tagok 

 
Közös 

programok 

szervezése 

Nyílt napok 

Iskolai rendezvények 

Közös találkozó 

Kiállítások 

 

 
Alkalomszerűen 

 

Szeptembertől 

folyamatos 

 
Vezetőség 

Szakmai 

koor-dinátor 

 
 

Szóban 

 
 

Telefon 

 
 

Alkalomszerűen 

A program időtar- 

talma alatt folya- 

matosan 

Szakmai 

koor-dinátor 

Team tagok 



93  

 

 
Írásban 

 

E-mail, 

levél, fax 

 

 
Szükség esetén 

 

Tanév folyamán 

folyamatos 

 
Szakmai 

koor-dinátor 

Team tagok 

Iskolai 

honlap 

 

 
Aktuális információk 

 
Szükség esetén 

frissítve 

 

 
Minden nap 

 

Szakmai ko- 

ordinátor 

informatikus 

 

7.5 Kommunikációs terv (referencia-intézményi szolgáltatás tükrében) 
 
 

Módjai Formái Gyakorisága Ideje Felelős 

 

 

 
Írásban 

 
Személyes, 

találkozás, 

személyes 

megkeresés 

kapcsolattartás 

 

 
Naponta /problémák 

esetén/ Hetente 

Havonta 

 
Hétfőtől péntekig 8- 

17 óráig Augusztus, 

szeptember, október 

Folyamatos Hétfő- 

Péntek 

 

 
 

RIMIT 

RMSZT 

 

 

 

 

 
Személyes 

 

 
Megbeszélés Team 

értekezlet 

 
Negyedéves 

értékelés Kiemelt 

fontos témák 

tárgyalása esetén 

 

 
November Március 

június 

 

Szakmai 

koordinátor 

team tagok 

 

Telefon 

 

Alkalomszerűen 

A program 

időtartalma alatt 

folyamatosan 

Szakmai 

koordinátor 

team tagok 

 

Írásban 

 

E-mail, levél, fax 

 

Szükség esetén 

 
Hétfő- 

Péntek 

Szakmai 

koordinátor 

team tagok 

Iskolai 

honlap 

Aktuális 

információk 

Szükség esetén 

frissítve 

 
Minden nap 

Szakmai 

koordinátor 

informatikus 

7.6 Kapcsolattartás a médiával 

 
A médiában történő nyilatkozatétel lehetőségét az adott kérés szakterület és illetékesség szerinti érintett- 

ségének megfelelő szint szerint kell szabályozni: 

a. Nő a Siker Alapítvány szakmai működését az illetékességi területén levő intézmények működé- 

sét, fenntartását érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban a főigazgató 
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b. az intézményt érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban az igazgató 

c. a projektek végrehajtásával kapcsolatban a projektvezető jogosult a médiában nyilatkozni. 

 

 
8. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

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

őrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket az oktatói testület az éves munkatervben hatá- 

rozza meg. 

 
8.1 Az nevelési-oktatási intézmény hagyományrendszere 

 
Az ünnepélyek helyét, időpontját, megrendezésének módját, a rendezésért felelős közösséget és az okta- 

tói testületi tagokat a munkaterv, illetve ütemterv tartalmazza. 

Az iskolai ünnepélyeken az oktatói testület és a tanulóifjúság minden tagjának megjelenése kötelező. 

Meghívandók köre: szülői munkaközösség, iskolaszék, gazdálkodó szervek képviselői, az iskola tanuló- 

inak kollégiumi elhelyezését biztosító intézmények képviselői, stb. 

A megtartott ünnepélyeket, megemlékezéseket az osztályfőnök az osztálynaplóba bejegyzi. 

 
 

Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának leírása: 
 

 

Megnevezés Leírás 

 

Iskola címer /logó/ 

Biston betularia – pettyes araszoló lepke, mely 

különböző színekben pompázik.(A megújulás 

jelképe, képes alkalmazkodni, és túlélni a környe- 

zet változásait.) 

 

Iskola zászló 

Egyik oldalán a magyar nemzeti színek, középen a 

Magyar Köztársaság címerével a fehér alapon, 

különböző színekben pompázó biston betuláriák, 

az iskola jelvénye. 

Nyakkendő Fekete alapon + iskola logója 

Sál Arany alapon iskola logója 

Plakett Iskola címere, logója emlék plakett 
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8.2 Ünnepélyek, megemlékezések rendje 
 

a) nemzeti ünnepek 

• március 15.: 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

• augusztus 20.: államalapítás ünnepe 

• október 23.: 1956-os forradalom és szabadságharc 

 
b) nemzeti emléknap 

• február 25.: A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

• április 16.: A holokauszt áldozatainak emléknapja 

• június 4.: A nemzeti összetartozás napja 

• október 6.: Az aradi vértanúk emléknapja 

 
c) egyéb emléknapok: - éves munkatervben meghatározva. pl.: 

• január 22.: A magyar kultúra napja 

• március 27. Bartók emléknap 

 
d) világnapok: - éves munkatervben meghatározva. pl.: 

• március 22.: Víz világnapja 

• május 10.: Madarak és fák napja 

 
e) tematikus európai évek: - éves munkatervben meghatározva. pl.: 

a „fény éve”, stb 

 
f) Egyházi ünnepek: 

• Húsvét 

• Pünkösd 

• november 1. Mindenszentek 

• november 2. Halottak napja 

• december 24. Szenteste 

• december 25.–26. Karácsony 
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g) Iskolai ünnepek 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: 

* tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, 

* ballagás, 

* szalagavató ünnepély, 

* névadó személyéhez kötődő megemlékezéseké, 

* szakmai napok - nyílt nap, 

* projektzárók 

* témahetek 

* az iskola képzésével összefüggő speciális rendezvények 

* művészeti bemutatók 

* versenyek rendezése: az éves munkatervben határozzuk meg, 

* műveltségi versenyek kialakult rendszere 

* más kultúrákból érkező, iskolában tanuló diákok nemzeti ünnepei, hagyományai 

 

 
8.3 A tanulók ünnepi viselete 

 
Az iskola jelvényével díszített nyakkendőt (fiúk) ill. nyaksálat (lányok) a tanév elején kapják meg és azt 

az iskolai ünnepségeken az ünnepi öltözetükön viselik. 

 
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 

✓ lányok: fehér blúz, sötét szoknya /nadrág, iskola jelképével ellátott sál 
 

✓ fiúk: fehér ing, zakó, sötét nadrág, iskola jelképével ellátott nyakkendő 

 

 

9. A nevelési-oktatási intézményi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

9.1 Gyűjtőköri szabályzat 

 
Jelen szabályozás célja, hogy rögzítse a Könyvtár gyűjteményalakítási alapelveit és arányait a jogszabályok, 

valamint az intézményben folyó tevékenységek, és elérendő célok függvényében. 

 
1. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

 
 Tanulás, szervezett oktatás 

Azok az igények tartoznak ide, amelyek a szervezett oktatással, tanulással kapcsolatban a tankönyveken túl- 

menően jelentkeznek az általános iskola, a középiskola és a felnőttoktatás, illetve a nem iskolarendszerű tanu- 

lás formáin. Az itt jelentkező igények részben szakkönyvekkel és szakfolyóiratokkal, hagyományos és nem 

hagyományos dokumentumok biztosításával elégíthetők ki. 

 
Az iskola szerkezete 

Több célú, közös igazgatású oktatási intézmény, melyben szakképzőiskola, szakiskola, és készségfejlesztő 

szakiskola működik. 

Az iskola nevelési-oktatási céljai a Szakmai Programunkban meghatározottak. 
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A kultúra és a műveltség átadása oly módon valósul meg intézményünkben, hogy a törvény által előírt Nem- 

zeti alaptanterv művelődési területeit építik magukba a tantárgyak tantervi szinten évfolyamokra, témákra, 

tanítási órákra bontva. 

A tantárgyi követelményrendszert az iskola helyi tanterve részletesen meghatározza. 

A tehetségfejlesztés, gondozás és felzárkóztatás részletei a Szakmai Program fogalmazza meg. 

 
2. CSR elemek 

1. Gazdasági felelősség 

• Felelős beszerzés: A nyomtatott dokumentumok mellett nagy figyelmet fordítunk a hangos 

könyvek, digitális tananyagok, szoftverek, oktatófilmek beszerzésére is. A szoftverekhez tarto- 

zó frissítéssel megoldható a tárolt információhalmaz naprakészen tartása, aktualizálása, így 

hosszú évekig használható digitalizált dokumentum/szoftver. Ezen elektronikus dokumentu- 

mok használata esetén kisebb az elhasználódás veszélye, ugyanazon interaktív tananyagot több 

diák veheti igénybe korlátlan licenc esetében, ez biztosítja a hosszú távú fenntarthatóságot és a 

környezettudatos szemléletet. 

2. Környezeti felelősség 

• Környezettudatos termékfejlesztés: Igyekszünk olyan dokumentumok beszerzésére, melyek 

előállítása során újrahasznosított papírra kerülnek nyomtatásra. A megrongálódott, kölcsönzési 

forgalomból kivont dokumentumok esetében törekszünk az újrahasznosításra, projek- 

tek/témahetek során kerülnek feldolgozásra az innen nyert alapanyagok. 

3. Belső szociális felelősség 

• Esélyegyenlőség és sokszínűség: A dokumentumok beszerzése során nagy hangsúlyt fektetünk 

diákjaink speciális nevelési igényére, a különböző fogyatékossági típusoknak megfeleltetve az 

ehhez kapcsolódó szakirodalom, módszertani segédanyag beszerzésére, a multikulturális tan- 

anyagtartalmak biztosításra. 

4. Külső szociális felelősség 
 

• Fogyasztóvédelem: Kiemelt feladat a fogyasztóvédelem oktatása, hogy a Könyvtár használói 

tisztában legyenek az alapvető fogyasztóvédelmi ismeretekkel: jogokkal és kötelezettségekkel. 

Ehhez kapcsolódóan gyűjtjük a téma szakirodalmát, kurrens periodikumait. 

 

3. A gyűjtés szintje és mélysége 
 

3.1. Válogatás, teljesség, kiemelés 
 

A Könyvtár típusából és méretéből eredően nem törekedhet valamennyi területen teljességre. Általában válo- 

gatva gyűjtünk. Amennyiben a számunkra biztosított beszerzési keret lehetővé teszi, az alapszintű és a közép- 

szintű könyveket minden szakterületről beszerezzük, a felső szintű szakirodalmat azonban csak válogatva. 

Teljességgel gyűjtjük a helyismereti jellegű dokumentumokat, válogatva a társadalomtudományi, művészeti, 

irodalmi, történelemtudományi, természettudományi, alkalmazott tudományi, műveket, valamint a magyar 

nyelvű szépirodalmat. 

A lehetőségek függvényében minden szakterületről gyűjtjük az elektronikus adathordozón tárolt dokumentu- 

mokat, melyek lényegesen tovább használható, mint a nyomtatott formátumú könyv. (Kisebb a sérülés veszé- 
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lye, kevesebb a használatból eredő probléma: elrongyolódás, elszakadás, piszkolódás.) A szoftverekhez tarto- 

zó frissítéssel megoldható a tárolt információhalmaz naprakészen tartása, aktualizálása, így hosszú évekig 

használható digitalizált dokumentum/szoftver. 

 
3.2. Időhatárok 

 

Állománygyarapításunk elsősorban az újonnan megjelenő, korszerű ismereteket tartalmazó könyvekre terjed ki, 

esetenként azonban régebben kiadott könyveket is beszerzünk, amennyiben kultúrtörténeti értéket képvi- selnek. 

A századfordulót megelőző időből főleg a helyismereti anyagot gyűjtjük. Beszerzünk, vagy ajándék- ként 

elfogadunk minden ma is hasznosítható tartalmi értékkel rendelkező könyvet amennyiben anyagi helyze- tünk 

lehetővé teszi, s iránta igény jelentkezik, a kiadási idejétől függetlenül. 

3.3. Nyelvi keretek 
 

Állományunk nagyrészt magyar nyelvű dokumentumokból áll. A nyelvtanulást szeretnénk segíteni, ezért a 

gyakrabban tanult nyelvekből folyamatosan kis gyűjteményeket alakítunk. 

 
3.4. Példányszám 

 

A várható igényeknek megfelelően egyes keresett könyvekből célszerű több példány beszerzése. 

Szoftverek, elektronikus hordozón tárolt dokumentumok esetében a korlátlan licenc biztosítja a megfelelő 

példányszámot, hiszen számítógépek segítségével több olvasó használhatja a dokumentumokat, így lerövidül az 

előjegyzési/várakozási idő is. 

Remélhetőleg a jövőben újra megvalósítható lesz, hogy a gyakran keresett ismeretterjesztő művekből és nép- 

szerű szépirodalmi alkotásokból is több példányt be tudunk szerezni. 

 
4. Állományapasztás 

 

Az állományapasztás az állomány alakításának éppen olyan fontos része, mint az állománygyarapítás. Állo- 

mányapasztásra a következő esetekben kerül sor: 

➢ a rendszeres állománygondozás során tartalmilag avultnak nyilvánított könyvek kivonása; 

➢ az évek óta nem kölcsönzött könyvek kivonása; 

➢ elvesztett, megrongálódott dokumentumok selejtezése 

➢ fizikai állapota miatt könyvtári használatra alkalmatlan 

Bármely okból való állománykivonásnál jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a törölt dokumentu- 

mok főbb bibliográfiai adatait, darabszámát és címleltárkönyvi értékét. A törölt dokumentumokat a leltári 

nyilvántartásból és az integrált könyvtári rendszerből ki kell vezetni. Az állományapasztáshoz a fenntartó írás- 

beli engedélye, vagy hozzájárulása szükséges, mely engedélyt a törlési jegyzőkönyv tartalmazza, a hatályos 

állományvédelmi rendelet értelmében. Az állományapasztás nyilvántartása a Könyvtár vagyoni alapokmánya, 

mely a törléseket típusonként tartalmazza darabszám és érték szerint. A gyarapodási és apasztási nyilvántartás 

mindenkori különbsége adja meg a könyvtári állomány darabszámát és értékét. 

Iskolai könyvtárunk erősen válogatva gyűjti be állományát a költségvetés adta lehetőségeknek megfelelően. 

 
5. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 

 

5.1 Általános alapelvek 

➢ A gyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes arányainak biztosításával kell elérni, hogy a gyűjte- 

mény a nevelési-oktatási céloknak megfelelő, informatív és használható legyen. 
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➢ Az iskolai könyvtár állományának értékorientáltnak kell lennie. 
 

➢ Nem korlátozza a különböző dokumentumtípusok beszerzését, hanem gyűjti mindazokat a forrásokat, ame- 

lyek a tananyag hatékonyabb elsajátításához hozzájárulhatnak. 

➢ Arányosan gyűjti a különböző tantárgyak tanulásához/tanításához nélkülözhetetlen dokumentumokat úgy, 

hogy a tanított tantárgyi tartalmakat lefedje a gyűjtemény, de egyetlen területen sem törekedhet teljességre. 

➢ Erősen válogatva gyűjt (enciklopédikus szinten). 
 

➢  A gyűjtés időhatára szempontjából a legutóbbi 20-25 év könyvterméséből fejleszti állományát, figyelembe 

véve, hogy a dokumentumok beszerzését elsősorban tartalmuk, iskolai használhatóságuk alapján kell meg- 

ítélni. 

➢ A nyelvi határok vonatkozásában alapvetően a magyar nyelven megjelent források jellemzőek, emellett az 

iskolában tanuló migráns tanulók, valamint etnikai kisebbség nyelvén megjelent szépirodalmi művek is be- 

kerülnek állományába. 

➢ A helyi tanterv által meghatározott csoportszükségleteket veszi figyelembe. 
 

➢ Nem elsősorban a választék bővítését, hanem a mindennapi tanulási/tanítási folyamatok tartalmához, és a 

dokumentumok didaktikai szerepéhez igazodó, gyűjteményi választék és példányszám megteremtését vá- 

lasztja reális céljául. 

➢ A könyvtár gyűjtőkörén túlmutató, de az iskola tevékenységéhez /pl. tanítási órán kívüli foglalkozások/ 

igényelt források beszerzésére a könyvtári információs rendszer által nyújtott lehetőségeket veszi igénybe a 

könyvtárközi kölcsönzés, és a világméretű információs hálózaton hozzáférhető források formájában. 

 

5.2 Főgyűjtőkör, mellékgyűjtőkör 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy az iskola forrásközpontjaként biztosítsa az iskolában folyó tanu- 

lás/tanítás, nevelés folyamatához szükséges, a tanítási órák megtartásához nélkülözhetetlen információkat, 

információhordozókat. 

A könyvtár elsődleges funkciójából származó feladatok megvalósulását szolgáló dokumentumok a 

főgyűjtőkörbe, a könyvtár másodlagos funkciójához kapcsolódó források a mellékgyűjtőkörbe tartoznak. 

 

 
A főgyűjtőkörbe tartoznak: 

➢ Az általános és a szaktárgyak szaktudományainak összefoglaló kézikönyvei, segédkönyvei, segédletei, 
 

➢ A különböző tantárgyak és szaktárgyak tanulói munkáltatásához szükséges ismeretközlő és szépirodal- 

mi források, 

➢ A helyi tanterv által meghatározott tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen ismeretközlő és szépiro- 

dalmi dokumentumok, 

➢ A házi és ajánlott irodalom, 
 

➢ A világ és a magyar irodalom tananyag által meghatározott szerzők és költők művei, 
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➢ A más kultúrából érkező (migráns, menekült) tanulók nyelvén íródott, valamint róluk szóló és kultúrá- 

jukkal foglalkozó ismeretközlő és szépirodalom, 

➢ A pedagógia, gyógypedagógia és pszichológia enciklopédikus jellegű munkái, a mindennapi nevelési 

tevékenységhez nélkülözhetetlen pedagógiai, gyógypedagógiai, neveléslélektani és fejlődéslélektani, 

szociológiai, családszociológiai és jogi források, 

➢ A habilitációs és rehabilitációs munkához kapcsolódó szakkönyvek és módszertani segédkönyvek, 
 

➢ A környezeti neveléshez kapcsolódó szakkönyvek és módszertani segédkönyvek, 
 

➢ A pályaválasztásra felkészítő pályorientációs kiadványok, az intézményben indítható szakmák előkészí- 

téséhez, alapozásához, oktatásához szükséges ismeretközlő irodalom és segédkönyvek, valamint a kap- 

csolódó néprajzi források, 

➢ Tanári segédkönyvek, kézikönyvek, 
 

➢ Az iskolában használt tankönyvek, tartós tankönyvek, módszertani segédanyagok, 
 

➢ Helytörténeti, helyismereti és iskolatörténeti dokumentumok, az iskola kiadványai, az iskola tanárainak 

és nevelőinek szellemi termékei, 

➢ Az iskolában folyó munkát szabályozó és támogató jogszabályok, jogszabálygyűjtemények, tervezési és 

oktatási segédletek, kiadványok, 

➢ Iskolai ünnepélyekhez, egyéb rendezvényekhez kapcsolódó műsorfüzetek, irodalmi összeállítások, 
 

➢ Az iskola belső oktatási és szervezeti dokumentumai, 
 

➢ A könyvtári szakirodalom és segédletek. 

 
 

A mellékgyűjtőkörbe tartoznak: 

➢ A pedagógia határtudományainak (szociográfia, statisztika, jog stb.) összefoglaló munkái, és a napi is- 

kolai gyakorlathoz felhasználható művei, 

➢ A tananyaghoz közvetve kapcsolódó, a tantárgyi ismerettartalmakat elmélyítő, ill. kiegészítő források, 
 

➢ A tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz, tevékenységekhez kötődő ismerethordozók, 
 

➢ A nevelő tevékenységet (érzelmi, esztétikai nevelés, olvasásfejlesztés stb.), a tanulók személyiségének 

sokoldalú fejlődését hatékonyan támogató, értékes szépirodalmi alkotások, ismeretközlő források. 

 

 
6. Gyűjtőköri leírás 

 

6.1 A dokumentum kiválasztásának elvei: 

- tematikus: tanuláshoz, tanításhoz kapcsolódó irodalom, pedagógiai, pszichológiai irodalom, tehetséggondo- 

zás figyelembevétele 
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- nyelvi szempont: magyar nyelvű dokumentumok és a tanításhoz kapcsolódó: 

➢ angol és 

➢ német 

➢ esetleg igény szerint más nyelvű 

- formai szempont: a kisméretű és gyűjtők számára készült könyveket nem gyűjti a könyvtár 

Dokumentumtípusok: 

➢ könyv, 

➢ folyóirat, 

➢ cserelapos mappa, 

➢ CD/DVD lemez, 

➢ Hangkazetta, 

➢ Video, 

➢ Térkép, 

➢ Kézirat (iskolai pályamunkák) 

➢ Gyakorló eszközök. 

A kiadványok beszerzésének módja: 

➢ Jegyzék alapján 
 

➢ Készpénzes vásárlással könyvesboltból, antikváriumból, 
 

➢ Ajándék formájában intézménytől, magánszemélyektől. 

 
 

6.2 Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból 

➢ Írásos nyomtatott dokumentumok 
 

Könyv és könyvjellegű kiadványok /segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv stb./ 

Periodikumok /napilap, hetilap, folyóirat/ 

Kisnyomtatványok /röplap, katalógus, műsorfüzet stb./ 

➢ Audiovizuális ismerethordozók 
 

Képes dokumentumok /diafilm, diakép, fénykép, reprodukció/ 

Hangzó dokumentumok /audiokazetta, CD-lemez/ 

Hangos-képes dokumentumok /hangosított dia, videofelvétel/ 

 
➢ Számítógéppel olvasható ismerethordozók /CD-ROM, multimédia CD/, számítógépprogramok 

 

➢ Egyéb dokumentumok 
 

Kéziratok, Szakmai Program, pályázatok, záródolgozatok, az iskola ügyviteli dokumentumai 

Oktatócsomagok 

 
7 Az iskolai könyvtár állományrészei 

➢ Kézikönyvtár /ismeretközlő/ 
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➢ Kölcsönzési állomány /ismeretközlő és szépirodalom/ 

➢ Pedagógiai gyűjtemény 

➢ Könyvtári szakirodalom 

➢ Hivatali segédkönyvtár 

➢ Iskolatörténeti gyűjtemény 

➢ Időszaki kiadványok gyűjteménye 

➢ Nem nyomtatott dokumentumok gyűjteménye /audiovizuális és számítógéppel olvasható ismerethor- 

dozók/ 

➢ Tankönyvtár 

 

8 Az állomány tartalmi bemutatása 

8.1 Ismeretközlő irodalom /kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész/ 
 
 

A gyűjtés terjedelme A gyűjtés mély- 

sége 

Alap-, közép- és felsőszintű általános lexikonok és általános enciklopédiák Teljességre tö- 

rekvően 

A közismereti tantárgyakhoz és a szakképzésekhez kapcsolódó /rész/tudományok 

segédkönyvei /szaklexikonok, szakenciklopédiák, kronológia, határozók, fogalom- 

gyűjtemények, alapszintű és középszintű szakirányú segédkönyvek 

Teljesség igényé- 

vel válogatva 

A tudomány, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet alapszintű és kö- 

zépszintű elméleti és történeti összefoglalói 

Teljességre tö- 

rekvően 

Életrajzi lexikonok, ki kicsodák Teljességgel 

Egynyelvű és többnyelvű szótárak /értelmező szótárak, helyesírási szótár, idegen 

szavak szótára, etimológiai, nyelvtörténeti, szinonima szótár, tájszótár stb./ A taní- 

tott idegen nyelvek nagy-, kézi- és kisszótára 

 
Teljességgel 

A tantárgyak /szaktudományok/ elméleti és történeti összefoglalói alap- és közép- 

szinten 

Teljesség igényé- 

vel válogatva 

A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyag kiegészítését szolgáló ismeretterjesz- 

tő alap- és középszintű művek 
Válogatva 

Nemzeti alaptanterv, a szakiskolákra és a speciális szakiskolákra vonatkozó keret- 

tantervek és tantárgyi-, valamint szakmai programok, 

A tantestület, a szakmai munkaközösségek által elfogadott tankönyvek, tartós tan- 

könyvek és a hozzájuk kapcsolódó tanári kézikönyvek (Lásd pedagógiai gyűjte- 

mény) 

 

 
Teljességgel 

Pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok Teljességgel 

Az oktatott nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelvű segédletek Válogatva 

A más kultúrából érkező (migráns,menekült) valamint az etnikai kisebbségi tanulók 

anyanyelvi és nemzeti kulturális művelődést segítő ismeretközlő dokumentumok, 

tankönyvek 

 
Válogatva 
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Miskolc város történetével és helyismeretével foglalkozó források Válogatva 

Az iskolatörténettel, az iskola életével foglalkozó dokumentumok 
Kiemelt teljes- 

séggel 

 

8.2 Szépirodalom 
 
 

A gyűjtés terjedelme A gyűjtés mély- 

sége 

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatásá- 

ra 

A teljesség igé- 

nyével 

A helyi tanterv által meghatározott házi és ajánlott olvasmányok (egy tanulócso- 

portnyi példányszámban) 

Kiemelt teljes- 

séggel 

A tananyagban szereplő klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, gyűjtemé- 

nyes kötetei 
Teljességgel 

A magyar, az etnikai kisebbségi és külföldi népköltészetet és meseirodalmat repre- 

zentáló antológiák és gyűjteményes kötetek 

Teljességre tö- 

rekvően 

A nemzetek irodalmát reprezentáló klasszikus és modern antológiák válogatva 

Nevelő célzattal ajánlható, esztétikai értéket képviselő, de a tananyagban nem sze- 

replő klasszikus és kortárs alkotók művei 
erősen válogatva 

Regényes életrajzok, történelmi regények különösen a tananyag mélyebb, élmény- 

szerű megismeréséhez 
Erősen válogatva 

Ifjúsági regények, elbeszélések, verses kötetek a klasszikus és a kortárs irodalom 

javából 
Erősen válogatva 

 
8.3 Pedagógiai gyűjtemény /a pedagógia és határtudományai/ 

 

Az intézményben folyó oktató-nevelő munka egészét érintő szakirodalom tartozik ide, valamint a határtudo- 

mányok dokumentumai. 

 A pedagógia, gyógypedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei /pedagógiai lexikonok, 

pszichológiai szakszótár, enciklopédia, fogalomtárak stb./ 

 Egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások 

 A nevelés és oktatás elméletével foglalkozó alapvető kézikönyvek 

 A pedagógia és gyógypedagógia határterületeinek /pszichológia, szociológia, szociálpszichológia, szo- 

ciográfia, jog, statisztika stb./ összefoglaló kézikönyvei, 

 A szakmai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges szakiroda- 

lom 

 A családi életre neveléssel, a személyiségformálással /értelmi, érzelmi, esztétikai, stb. neveléssel/ fog- 

lalkozó művek, 

 A tanulásmódszertani munkák, 
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 A differenciált bánásmód pedagógiája, módszertana, 

 a tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak társadalmi integrációjával kapcsolatos pedagó- 

giai művek, 

 didaktikai, tantárgymódszertani kézikönyvek, tanulmánykötetek, 

 a mindennapi pedagógiai, gyógypedagógiai gyakorlatot segítő munkák: tanári kézikönyvek, módszer- 

tani segédkönyvek, 

 közoktatáspolitikai alapdokumentumok, a szakiskolai és speciális szakiskolai oktatás tartalmával, in- 

tézményi feltételeivel, normáival, működési mechanizmusával foglalkozó kiadványok 

 a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumai, 

 általános lélektan, fejlődéslélektan, a gyermek és ifjúkor lélektana, személyiség- és csoportlélektan, ta- 

nuláslélektan, az olvasás pszichológiája, a deviancia lélektani problémái, stb., 

 az intézménnyel (~típusokkal) kapcsolatos statisztikai gyűjtemények, oktatási jogszabályok, családjo- 

gi-, gyermek- és ifjúságvédelmi művek, családgondozás, 

 művelődésszociológiával, ifjúságszociológiával, a fiatalok olvasási szokásaival foglalkozó szociológiai 

munkák. 

8.4 Könyvtári szakirodalom /a könyvtárostanár segédkönyvtára/ 
 

• Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, módszertani kiadványok, 

• Könyvtártani összefoglalók, a könyvtári feldolgozó munkához szükséges szabványok, táblázatok, segédle- 

tek, tárgyszójegyzékek, szakmai kézikönyvek, módszertani anyagok, 

• A könyvtár szakmai munkájához szükséges kurrens és retrospektív tájékozódási segédletek /általános, pe- 

dagógiai, tantárgyi bibliográfiák, ajánló irodalomjegyzékek/, 

• A könyvtárpedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok, óraleírások, tantárgymódszertani, didaktikai 

munkák, feladatgyűjtemények, könyvtárhasználati tankönyvek, 

• Az olvasásra neveléssel, olvasási szokások fejlesztésével kapcsolatos elméleti és módszertani munkák. 

 

8.5 Hivatali segédkönyvtár 
 

Az iskola vezetősége részére az iskola nevelőmunkájának irányításához az igazgatás, a gazdálkodás, és az 

ügyvitel körébe tartozó legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények együttese. 

Főbb elemei: 

• A munkaüggyel, munkajoggal, munkaszervezéssel, munkavédelemmel kapcsolatos irodalom, 

• Az intézményi költségvetéssel, gazdálkodással, ügyvitellel összefüggő dokumentumok, 

• Az iskolavezetéssel kapcsolatos források. 

 
8.6 Iskolatörténeti gyűjtemény 

 

Elemei: 
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Az iskola történetére és életére vonatkozó különböző dokumentumok: az iskola pedagógiai dokumentumai 

/helyi szakmai program, középtávú és éves munkatervek, fejlesztési programok, összegző elemzések, értékelé- 

sek, mérési anyagok, pályamunkák, az iskoláról megjelent publikációk, az iskola pedagógusainak publikációi, 

stb./ >kiemelt teljességgel< 

Az iskola által kiadott évkönyvek, iskolaújság, iskolarádió dokumentumai >kiemelt teljességgel< 

 
8.7 Időszaki kiadványok /periodikumok, évkönyvek/ gyűjteménye 

 

• Tanügyigazgatással kapcsolatos /iskolavezetéshez, az iskola gazdálkodási, ügyviteli tevékenységéhez 

szükséges/ közlönyök, a pályázati lehetőségekről tájékoztató források, egyéb folyóiratok, 

• Pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, szakoktatást segítő folyóiratok 

• A tantárgyi programok követelményeihez kapcsolódó szakfolyóiratok, ismeretterjesztő, irodalmi és if- 

júsági folyóiratok 

8.8 Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható ismerethordozók 

 

A tantárgyi és szakmai programoknak megfeleltetett nem nyomtatott dokumentumokból válogatva, 

A tananyag szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását, a közhasznú, közérdekű tájéko- 

zódást segítő anyagok gyűjteménye. A tanulók életkori sajátosságait és a nevelői érdekeket a beszerzésnél 

egyaránt érvényre kell juttatni. 

Főbb elemei: 

 a különböző tantárgyak tananyagának hatékonyabb elsajátításához, a helyi tanterv által meghatározott 

videofilmek, diafilmek, hangkazetták, CD lemezek, multimédia CD-k, számítógépes programok, okta- 

tócsomagok, 

 oktatófilmek, dokumentumfilmek, történelmi filmek, természetismereti- és védelmi filmek, 

 a házi és az ajánlott olvasmányok filmadaptációi és színpadi feldolgozásának videofelvételei >teljes- 

ségre törekvően<, 

 számítógépes programok, multimédia CD-k, CD-ROM-ok az informatikához, könyvtári informatiká- 

hoz >válogatással<, 

 zenei képzéshez szükséges hangkazetták, zenei CD-k >válogatással<, 

 a nyelvi képzést támogató hang- és videofelvételek, multimédia CD-k >válogatással<, 

 tanulásmódszertani, pályaorientációs oktatócsomagok, multimédia CD-k, szoftverek >teljességgel<, 

 tananyagon túlmutató, a mindennapi közhasznú tájékozódást segítő audiovizuális és elektronikus do- 

kumentumok >erős válogatással<, 

 a pedagógusok módszertani, szakmai továbbképzéséhez, önképzéséhez szükséges videofelvételek, 

számítógépes programok, multimédia CD-k >válogatással< 

8.9 Tankönyvtár 

Az intézményben tanuló diákok hátrányos helyzete miatt a könyvtár kiemelt fontosságú szerepet tulajdonít a 

tankönyvtárnak. Kiemelt teljességgel gyűjti a helyi tantervben meghatározott, a közismereti és a szakmai okta- 

tás tankönyveit és tanulási segédanyagát. 



106  

9 A gyűjtemény jellemzői 

 
1. Dokumentumtípusok 

 

1.1 Könyvek, kb. az állomány 80% -át teszik ki, 
 

1.2 Periodikumok (hetilapok, folyóiratok) 

1.3 Nem hagyományos dokumentumok: hangkazetták, videokazetták, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k, DVD 

videók, hangos könyvek 

1.4 Gyakorló eszközök 

2. Nyelv 
 

Magyar nyelvű kiadványokat gyűjtünk, emellett a tanított nyelvek közép- és kisszótárait, nyelvkönyveit, mun- 

kafüzeteit, tanári kézikönyveket, hangzó anyagait, egyes szépirodalmi alkotásaikat. 

 
3. Példányszám 

 

A könyvtári költségvetés adta lehetőségeinek megfelelően a különböző állományrészekbe dokumentumonként 

1-1 példányt áll módunkban beszerezni. 

Kivételt képeznek: 

- házi olvasmányok 

- egyes pedagógiai segédkönyvek 

- ajánlott olvasmányok. 

 
9.2. Könyvtárhasználati szabályzat 

 
 Alapszolgáltatások 

A Könyvtár alapszolgáltatásai mindenki számára ingyenesek. 

 
1. Helyben olvasás 

A helyben olvasáshoz olvasóterem biztosított, ahol könyvtár teljes állománya használható. Az olvasóteremben 

csendet és rendet kell tartani. 

 
2. Állományfeltáró eszközök használata 

Az olvasó az elektronikus, online csatornák használatával tájékozódhat könyvtár számítógépes adatbázisában, 

a könyvtárban megtalálható irodalomról. 

 Kölcsönzés 

A kölcsönzés feltétele a beiratkozás (lásd később). 

 
A Könyvtár beiratkozási és kölcsönzési rendje 

 
1. Beiratkozás 

A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat aláírásával történik. 

 
Az ehhez szükséges dokumentumok: 

➢ személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél) (felnőtt olvasó esetén) és 
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➢ diákigazolvány. 

 
A Könyvtár az olvasó adatai közül az alábbiakat tartja nyilván: 

➢ név, 

➢ olvasói státusz, 

➢ állandó lakcím, 

➢ ideiglenes lakcím, 

➢ telefonszám, 

➢ születési hely, idő, 

➢ anyja neve, 

➢ személyi igazolvány- vagy útlevélszám, 

➢ beiratkozás kelte 

Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a Könyvtárnak 8 napon belül, 

írásban. A Könyvtár az adatvédelmi törvényben (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 

és információszabadságról) foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni azok védelméről. 

A beiratkozó olvasóval ismertetni kell a Könyvtárhasználati Szabályzat legfontosabb ismérveit, továbbá e sza- 

bályzatot jól látható helyen ki kell függeszteni a Könyvtárban. 

 
2. Kölcsönzés 

A kölcsönzés műveleténél rögzíteni kell az olvasó nevét és/vagy olvasói számát, a kölcsönzés keltét és határ- 

idejét. 

 
2.1. Kölcsönözhető dokumentumok 

A Könyvtár állományából kölcsönözhetők: 

➢ az ismeretterjesztő művek, 

➢ a szépirodalmi művek, 

➢ a nem hagyományos dokumentumok pl.: Dobbantó programcsomagok, Tanbox, Tantorony, Kópéláda… 

etc. 

➢ módszertani útmutatók (pedagógusok számára) 

➢ e-learning tananyagok (pedagógusok számára) 

 
A Könyvtár állományából nem kölcsönözhetők: 

➢ a kézikönyvtár állománya, 

➢ az olvasótermi használatra fenntartott példányok, 

➢ a kurrens és bekötött folyóiratok, 

➢ szoftverek 

 

2.2. A kölcsönözhető dokumentumok száma 

Az olvasók számára egyidejűleg összesen 5 db. dokumentumot kölcsönöz a Könyvtár. 

 
2.3. A kölcsönzés időtartama 

A kölcsönzés időtartama 1 hónap. 

 
2.4. Hosszabbítás 
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A kölcsönzési határidő az olvasó kérésére többször meghosszabbítható, ha a kölcsönvett műre nem érkezett be 

előjegyzés. Hosszabbítást a kölcsönzési határidő lejárta előtt, vagy a lejáratot követő 1 hét türelmi idő alatt  kell 

kérni személyesen, levélben, vagy telefonon. Ellenkező esetben a kölcsönzés csak az esedékes késedelmi díj 

kiegyenlítése után hosszabbítható meg. 

Az elveszett műveket a kölcsönző pótolni vagy megtéríteni köteles! 

 
2.5. Visszavétel 

A kölcsönzési idő lejártával az olvasónak sértetlen állapotban kell a dokumentumot visszaszolgáltatnia. 

Visszavételnél az olvasó jelenlétében a visszahozott dokumentumot adatai alapján azonosítani kell a kölcsön- 

zési nyilvántartásban szereplő adatokkal és az olvasó tartozását törölni kell a nyilvántartásból. 

 
2.6. Előjegyzés 

Ha egy kölcsön lévő műre egyszerre több olvasói igény mutatkozik és a Könyvtár nem tud abból további pél- 

dányt vásárolni, előjegyzést lehet felvenni az igényelt dokumentumra. Rögzíteni kell a mű azonosításához 

szükséges adatokat, az igénylő nevét és a kérés keltét. 

Visszaérkezés után az előjegyzés időrendjében értesíteni kell az olvasót, hogy a keresett dokumentum már 

hozzáférhető. 

A Könyvtár a kiértesítés napjától kezdődően 10 napig teszi félre a dokumentumot az előjegyző számára. Ha ez 

alatt az idő alatt az olvasó nem jelentkezik, az előjegyzés érvényét veszti. 

 
2.7. Bekérés 

Indokolt esetben a Könyvtár a határidő letelte előtt visszakérheti a kikölcsönzött dokumentumokat könyvtári 

munkafolyamat elvégzése céljából. 

 
2.8. Könyvtárközi kölcsönzés 

A könyvtárközi kölcsönzés azt a lehetőséget biztosítja az olvasónak, hogy olyan dokumentumokat is használ- 

hasson, amelyek nem találhatók meg a könyvtárban. 

A könyvtárközi kölcsönzést a mindenkor hatályos vonatkozó miniszteri rendelet utasításainak megfelelően 

kell végrehajtani. 

A kölcsönzés feltételeit és időtartamát a kölcsönadó könyvtár szabja meg. E feltételeket az olvasóval egyér- 

telműen közölni kell. 

Ha a kölcsönadó könyvtár a kért folyóiratcikket csak másolatban tudja biztosítani, a felmerülő költségek az 

olvasót terhelik. 

A könyvtárközi kölcsönzés esetlegesen felmerülő költsége az igénylőt terheli. 

 
3. A Könyvtár nyitva tartása 

 
A Könyvtár nyitvatartási idejét a szükségletnek megfelelően a könyvtárvezető határozza meg. Az érvényes 

nyitvatartási időt a Könyvtár bejárati ajtajára ki kell függeszteni. 

 
4. Felszólítás, késedelmi díj, kártérítés, kizárás 

 
4.1. Felszólítás 

Ha az olvasó a kölcsönvett művet a lejárat napjáig nem szolgáltatja vissza, a Könyvtár 1 hét türelmi idő letelte 

után felszólítót küld a késedelmes olvasónak, amit a tartozás fennálltáig kéthetenként megismétel. A felszólí- 

tásokat a Könyvtárnak nyilván kell tartania. 
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4.2. Késedelmi díj 

Aki a lejárat napján túl magánál tartja a kölcsönvett művet, 1 hét türelmi idő után, kötetenként és havonta ké- 

sedelmi díjat fizet. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. 

Ha a késedelmes olvasó egy vagy több felszólítást kapott a Könyvtártól, a késedelmi díjon felül költségtérítést 

is köteles fizetni, mely a mindenkori postaköltség és nyomtatványköltség együttes összege. 

 
4.3. Kártérítés 

Ha az olvasó a kölcsönvett művet elveszti vagy megrongálja, köteles abból azonos, vagy újabb kiadású pél- 

dányt a Könyvtár rendelkezésére bocsátani. Ha az olvasó az elveszített dokumentumot nem tudja pótolni, kö- 

teles azt a mű egy másik példányáról lemásoltatni és beköttetni. 

A Könyvtár csak kivételes esetben fogad el az elveszett műért pénzbeli térítést. Ebben az esetben a dokumen- 

tum antikvár forgalmi becsértékét és a felmerült költségeket (köttetés, szerelés) kell megtéríttetni. 

Az olvasó akár pótolja az elveszett művet, akár kártérítést fizet, nem mentesül az esedékes késedelmi díj meg- 

fizetése alól. 

 
4.4. Kizárás 

Azt az olvasót, aki a Könyvtárral szemben fennálló bármilyen tartozását nem rendezte, a tartozás rendezéséig a 

kölcsönzésből ideiglenesen kizártnak kell tekinteni. 

Aki a Könyvtár dokumentum-állományát vagy bútorzatát nem rendeltetésszerűen használja, azt gondatlanság- 

ból, vagy szándékosan csonkítja, rongálja, vagy eltulajdonítja, a könyvtárvezetőnek jogában áll az adott 

könyvtár használatától eltiltani. 

Aki az olvasóterem csendjét, rendjét zavarja, az ott folyó munkát szándékosan akadályozza, a Könyvtár mun- 

katársaival nem megfelelően viselkedik, azt a könyvtárvezető kizárhatja a könyvtári szolgáltatásokból. 

 
5. Állományalakítás 

 
5.1. Gyarapítás 

A Könyvtár állománya vétel, ajándék, vagy csere útján gyarapodik. Az állománygyarapítás történhet: 

➢ a Könyvtár tervszerű gyarapítása, 

➢ az olvasók javaslata alapján, 

de minden esetben csak a Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat lehet beszerezni, amit a Gyűjtőköri 

Szabályzat rögzít. 

Az olvasói javaslatokról a könyvtárvezető dönt. 

 
5.2. Állományba vétel 

Könyvek, folyóiratok, nem hagyományos dokumentumok 

A Könyvtár birtokába jutott dokumentumokat állományba kell venni. A leltári nyilvántartás a Könyvtár va- 

gyoni alapokmánya, melynek okmány jellegét biztosítani kell. A leltári nyilvántartás kétféle lehet: 

➢ Tartós megőrzésű leltár: 
 

A tartós megőrzésű állományrészbe kerülő dokumentumok leltárkötelesek a mindenkor érvényes állományvé- 

delmi rendelet szerint. A leltári nyilvántartásnak tartalmaznia kell a dokumentum legfontosabb bibliográfiai 

adatait, darabszámát és értékét. 

➢ Ideiglenes megőrzésű nyilvántartás: 
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Az ideiglenes megőrzésre (1-5 évre) beszerzett dokumentumok nem leltárkötelesek, de ezekről is kell vezetni 

nyilvántartást darabszám és érték szerint. 

A könyvtárvezető döntése alapján kerülnek a dokumentumok a tartós, vagy az ideiglenes megőrzésű állo- 

mányrészbe. 

 
Az állományba vett dokumentumokat a vonatkozó szabványban előírtak szerint tulajdonbélyegzővel kell el- 

látni és be kell írni a leltári számot a dokumentumba. 

A számlával érkező dokumentumoknál a számlára rá kell vezetni a dokumentumok leltári számát és a leltárba 

vétel keltét, majd a számla első példányát továbbítani kell a mindenkor érvényes pénzügyi szabályok szerint az 

átutalás, ill. kifizetés végett. A számla másolatát a Könyvtár őrzi. 

A számlával érkező dokumentumok számláinak adatait, a más módon érkező dokumentumok összes darab- 

számát, leltári számait és értékét be kell vezetni az egyedi címleltárkönyvbe, mely nyilvántartás az egyidejűleg 

állományba vett dokumentumok adatait tartalmazza és az állomány számszerűségének nyilvántartására szol- 

gál. 

 

 
Folyóiratok 

A magyar és külföldi folyóiratbázist az ésszerű takarékosság figyelembe vételével kell összeállítani. A folyó- 

iratbázis kialakítását a könyvtárvezető dönti el, évenként felülvizsgálva a folyóiratjegyzéket, általában a tárgy- 

évet megelőzően. 

A folyóiratbázis kialakítása után azokat a szállítótól meg kell rendelni. Ez lehet: 

➢ egyszeri folyamatos (standing order), 

➢ évenkénti rendelés. 

A megrendelt periodikumokról olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből bármikor megállapítható, hogy va- 

lamely folyóiratra előfizet-e a Könyvtár. A kurrens folyóiratokat érkeztetni kell, nyilvántartani, tulajdon- és 

keltezésbélyegzővel ellátni, mellékleteivel együtt. 

A könyvtár számára megrendelt és megérkezett folyóiratokat az olvasóteremben kell elhelyezni. 

A tartós megőrzésre nem szánt periodikumokat a Könyvtár a tárgyévet követően legalább 1 évig tárolja. 

 
5.3. Feldolgozás 

Az állományba került dokumentumokról bibliográfiai leírást kell készíteni az integrált könyvtári rendszerben. 

Az adatok feltárását úgy kell megoldani, hogy a dokumentumok legfontosabb adatai szerint (szerző, cím, té- 

ma) a mű mindenkor megtalálható legyen. 

A beérkezett dokumentumot a feldolgozás során el kell látni a kölcsönzéshez szükséges kellékekkel. 

 
5.4. Katalógushálózat, illetve számítógépes adatbázis 

A könyvtár állományáról tájékozódni lehet: 

➢ a helyi számítógépes adatbázisban. 
 

A Könyvtár a beszerzett dokumentumait szerepelteti az elektronikus katalógusában. A számítógépes adatbá- 

zisban biztosítani kell a minél több szempontú keresés lehetőségét. A katalógushálózatnak, illetve az adatbá- 

zisnak pontosan kell követnie az állomány alakulását. 
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6. Raktározás 

A Könyvtár állományát vagyoni szempontból biztonságosan kell raktározni, szem előtt tartva a megőrzési 

feladatot és biztosítva a használat érdekeit. A raktárban mindig rendet kell tartani. 

 

 
7. Állományvédelem 

 
Az állomány állagának megőrzését, valamint biztonságát lopás, betörés, tűz, víz és rovarkártevők ellen bizto- 

sítani kell. A könyv- és folyóirat-állomány épségét köttetéssel kell/lehet óvni, szem előtt tartva az ésszerű ta- 

karékosságot. 

 

 
8. Állományellenőrzés 

Az időszaki állományellenőrzés periodicitását a Könyvtár gyűjteményének nagysága határozza meg. Az állo- 

mányellenőrzés tényét és eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a fenntartót tájékoztatni kell róla. A 

fenntartó e tényt aláírásával tanúsítja. 

 
9. Olvasószolgálat 

 

9.1. Nyitvatartási idő 

A Könyvtár nyitvatartási rendjét a szükségletnek megfelelően a könyvtárvezető állapítja meg, melynél töre- 

kedni kell arra, hogy a Könyvtár rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tartson 

nyitva. A nyitvatartási rendet jól látható helyen ki kell függeszteni. 

9.2. Olvasói és kölcsönzési nyilvántartás 

Az olvasókról és a kölcsönzésről naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az olvasói nyilvántartásnak tartalmaz- 

nia kell a beiratkozott olvasó legfontosabb - azonosításra alkalmas - személyi adatait. A kölcsönzésekről olyan 

nyilvántartást kell vezetni, melyből mindenkor megállapítható, hogy: 

➢ egy adott olvasónál mi van kölcsön, 

➢ egy adott mű kinél van, 

➢ egy adott műnek mi a kölcsönzési határideje. 

7. Statisztika 
 

A Könyvtár látogatottságáról, a kölcsönzőkről, a kölcsönzött dokumentumok számáról és fajtájáról naponta 

statisztikai kimutatást kell készíteni és azt félévente, évente összesíteni kell értékelés, adatszolgáltatás végett. 

 

11. Tájékoztató tevékenység 

A Könyvtár biztosítja, hogy az új beszerzésekről az olvasók értesülést szerezzenek. Gondoskodik használatá- 

nak megismertetéséről szórólap, szóbeli tájékoztatás útján, illetve elektronikus információs csatornákon ke- 

resztül. 

 
12. A Könyvtár nyitásának és zárásának rendje 

Záráskor a könyvtáros köteles valamennyi nyílászáró szerkezetet becsukni és az elektromos fogyasztókat ki- 

kapcsolni. 

A könyvtár zárt könyvtár. 
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9.3 Katalógus-szerkesztési szabályzat 

 
1. A könyvtári állomány feltárása 

A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentumleírás) és tartalmi (osztályozás) 

feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

Az adatokat az elektronikusan rögzítő katalóguscédula tartalmazza: 

• raktári jelzetet, 

• a bibliográfiai leírási és besorolási adatokat, 

• ETO szakjelzeteket, 

• tárgyszavakat. 

 
1.1. A dokumentum leírás szabályai 

 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és biztosítsa 

a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

mindenkor az adott dokumentum. A leírt adatokra azonban ugyanazok a szabályok érvényesek. 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

• főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

• szerzőségi közlés 

• kiadás sorszáma, minősége 

• megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

• oldalszám+mellékletek: illusztráció ; méret 

• (Sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám) 

• Megjegyzések 

• kötés: ár 

• ISBN-szám 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási adatok 

megválasztását szabványok rögzítik. 

 
1.2. Osztályozás 

 

A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó. 

 
1.3. Raktári jelzetek 

 

A dokumentumok vissszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat cutter-számokkal, a 

szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el. Ezen kívül feltüntetjük a lelőhelyet is: tankönyvek (T), 

gyakorló eszközök (GY), elektronikus dokumentumok (E), brossúra (B). 

A raktári és lelőhelyi jelzeteket feltüntetjük a dokumentumokon. 

 
1.4. Az iskolai könyvtár katalógusai 

A tételek belső elrendezése szerint: 

• betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján), 
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• tárgyi katalógus (szak és tárgyszó), 

 
 Dokumentumtípusok szerint: 

• könyv 

• tankönyv 

• elektronikus dokumentum 

• brossúra 

• gyakorló eszközök 

 Formája szerint: 

• számítógépes (SZIRÉN program) 

 
Számítógépes feltárás, SZIRÉN program alapján: 

A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. 

A legfontosabb teendők: 

• a katalógusok építése közben észlelt hibák azonnal kijavítása, 

• az adatbázis folyamatos építése, frissítése, naprakészen tartása 

 

9.4 Tankönyvtári szabályzat 

 

 
Az iskolai tankönyvellátást, és tankönyvtámogatást meghatározó jogszabályok: 

• a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• a 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

• a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

• A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő 

együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

• Szkt. 19. § (2) 

• 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 46.§ 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény 3.§ (10) előírásai alapján az iskolai 

tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola igazgatója készíti el, a szakmai munkaközösség 

véleményének beszerzését követően, az Nkt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának figyelembevételével. (63. § (1) c) 

Az oktatót munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a szakmai program alapján, a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket.) 

Az 1092/2019. Kormányhatározat szerint az Állam 2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamon túl térítésmen- 

tesen biztosítja a tankönyveket a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában a 10. és a 12. évfolyamon 

valamint a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az első szakképesítés megszerzése során a 13–16. 

szakképzési évfolyamokon. 

Ingyenes tankönyv, ingyenesség biztosítása: 

Az ingyenes ellátás egyik feltétele a tankönyvek tartóssá tétele. 

- az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével 

- a tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével 
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1. Tartós segédeszköz 

• tartalmi szempontból: A NAT kompatibilis tankönyvek és egyéb segédletek. Az egyéb segédletek le- 

hetnek: helyesírási szabályzat, atlaszok, határozók, idegen nyelvű iskolai szótárak, szöveg- és forrás- 

gyűjtemények, feladatgyűjtemények stb. 

• formai szempontból: fűzött, lehetőség szerint keményfedelű tankönyvek, segédletek 

2. A tartós segédeszközt igénybe vevők köre 

• A megrendelést kérő, a taneszközből tanító szaktanárok 

• Az iskola tájékoztatja a szülőket a támogatás ezen formájáról, felméri az igényeket, melyek alapján a 

tanulók számára kölcsönzi a tartós használatra szánt dokumentumokat. 

A tankönyvellátás célja és feladata 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész taní- 

tási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az 

iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani 

kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a 

tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a ta- 

nuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési fele- 

lősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – hatá- 

rozatban állapítja meg. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé. 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az igazgató a felelős. Az igazgató minden 

tanévben január 25-éig elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv- 

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

kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri felada- 

ta, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét. 

A tanulók a megvásárolt tankönyvekről a tankönyvforgalmazótól nyugtát, illetve számlát kapnak. Nem adható 

számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tan- 

könyvekről. 

 
A tankönyvrendelés elkészítése 

A tankönyvfelelős minden év április utolsó munkanapjáig elkészíti az intézmény tankönyvrendelését, melyet 

rögzít a Könyvtárellátó erre szolgáló informatikai felületén. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osz- 

tályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola 

minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők megismerjék. 

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes 

tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé kell tennie azok- 

nak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a 

tanulók kikölcsönözhetnek. 
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A tartós használatra szánt tankönyvek és egyéb taneszközök (a továbbiakban segédletek) kezelése 

a) Elhelyezésük: 

A tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése az állomány többi részétől elkülönülten törté- 

nik. 

 
 

b) Kölcsönzés, tájékoztatás: 

A tartós használatra szánt segédletek nyilvántartása és kölcsönzésbe adása a könyvtáron keresztül történik. 

Felelős a könyvtárostanár, aki ezen munkájához segítséget kap az osztályfőnököktől 

A tankönyvtári állományt külön gyűjteményként kezeljük, és tankönyvtári címleltárkönyvben tartjuk nyilván. 

A tankönyvek és segédletek átvételét a tanuló, illetve gondviselő aláírásával köteles igazolni. 

A könyvtár működése és a feladat időben történő elvégzése érdekében a tartós használatra szánt tankönyvek és 

segédletek kölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül sor az alábbiak szerint: egy-egy 

osztály tankönyveinek egyben történő felvételének és leadásának megszervezéséért a könyvtárostanár és az 

osztályfőnök a felelős. 

A tartós használatra kiadott segédletekkel kapcsolatban egyrészt az osztályfőnök készíti fel szülői értekezle- ten, 

valamint osztályfőnöki órán a szülőket és a tanulókat, másrészt az iskola írásban is tájékoztatást ad a do- 

kumentumokkal kapcsolatos anyagi szabályozásról az alábbiak szerint: 

A felsorolt dokumentumok az iskola tulajdonát képezik, ezért hibátlan állapotban (szándékos rongálás, firká- 

lás, kiemelés, kivágás, szakadás stb. nélkül) a tanév végén szankciók nélkül visszaadhatók. 

A behajthatatlan és a pénzben megtérített követeléseket, valamint a rendeltetésszerű használat során elhaszná- 

lódott dokumentumokat fenntartói, illetve igazgatói engedéllyel tanévenként le kell selejtezni. 

 
Nyilvántartás 

Az ingyenes tankönyvek az iskola tulajdonába kerülnek, az intézmény tankönyvtárat működtet. 

Ez bekerül a könyvtár elektronikus nyilvántartásába. (Szirén integrált könyvtári rendszer) 

- minden tankönyvet nyilvántartásba kell venni (bélyegző, leltári szám) 

- a tankönyvosztás során a tanuló neve mellé a tankönyvek leltárszámai kerülnek, így pontosan lehet követni, 

kinél melyik tankönyv található 

- a tanuló köteles egész évben megóvni könyveit, 

- a könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló megkaphassa a számára szükséges 

tankönyveket 

- év végén, a tankönyvbeszedéskor a tanuló köteles minden tankönyvét a könyvtár számára visszaadni 
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10. Iratkezelési szabályzat 

 
1. A szabályzat hatálya 

 
A szabályzat a Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola közfeladatot ellátó költ- 

ségvetési szerv a nyílt iratok átvételének, készítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának irattárazá- 

sának, selejtezésének, levéltárba történő átadásának szabályait rögzíti. 

 
A gazdálkodás során keletkező pénzügyi bizonylatok, számlák, a költségvetési beszámoló valamint az azt alá- 

támasztó dokumentumok, nyilvántartások tekintetében a számvitel bizonylatokról szóló rendelkezéseket kell 

figyelembe venni. (A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény) 

2. Az adat minősítése 

 
Az államtitkot, illetve szolgálati titkot képező adatot minősíteni kell. 

Minősítés: az a döntés, amelynek meghozatala során az államtitkokról és a szolgálati titokról szóló 2009. évi 

CLV. törvény szerint felhatalmazott személy megállapítja, hogy az adat a tartalmánál foga a nyilvánosságát 

korlátozó államtitokkörbe vagy szolgálati titokkörbe tartozik. 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolában az adatok minősítésére mindenkori 

igazgató jogosult. 

 
A minősítés során a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint a Nemzeti Biztonsági 

Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. ren- 

delet előírásait kell alkalmazni. 

 
A minősített iratokat: 

− „szigorúan titkos” 

− „titkos”, 

− „bizalmas” vagy 

− „korlátozott terjesztésű” 

minősítési jelöléssel kell ellátni. 

 
A minősített adat kezelésének rendszerét, rendjét külön "Titokvédelmi Szabályzat" rögzíti. 

 

3. Az iratkezelés szervezete 

 
Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola az iratkezelési feladatok ellátását – a 

szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően – 

központilag szervezett iktatásban szervezi meg. 

Az iratkezelés módja: elektronikus. 

 
4. Az iratkezelés felügyelete 

 
A Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola az iratkezelés felügyeletét a igazgatóje 

látja el, aki felelős azért, hogy a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei ren- delkezésre 

álljanak. 
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Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: 

• az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a szabálytalanságok 

megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását; 

• az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről; 

• az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, iratminták és forma- 

nyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról; 

• az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi azonosítóknak, a helyette- 

sítési jogoknak, a külső és a belső név- és címtáraknak naprakészen tartásáról, az üzemeltetési és adat- 

biztonsági követelményekről, és azok betartásáról; 

• a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; 

• egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 

 

 
Az iratkezelés felügyeletét ellátó személy feladatait a mindenkori igazgató-helyettesre átruházhatja. 

Az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos jogkör átruházása csak írásban történhet. 

A igazgatót tartós távolléte esetén az iratkezelés felügyeletében a mindenkori igazgató-helyettes helyettesíti. 

A hozzáférési jogosultságokat, az iratkezeléssel kapcsolatos egyéb feladatok felelőseit az elektronikus iratke- 

zelési szoftver ezen szabályzatban foglaltakkal azonosan szabályozza. 

 

 
5. Az iratok, küldemények átvétele 

 
Az intézmény címére vagy annak munkatársai nevére postai vagy hivatali kézbesítés, futárszolgálat, informa- 

tikai-telekommunikációs eszköz, illetve a magánfél személyes benyújtása útján érkezett küldemények átvéte- 

lére jogosult: 

a) a címzett, vagy az általa megbízott személy, 

b) a polgármester vagy az általa megbízott személy, 

c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy, 

d) a postai meghatalmazással rendelkező személy, 

e) az ügyfélszolgálati iroda köztisztviselője, 

f) hivatali munkaidőn túl az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy, 

g) az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer. 

 
Minősített adatot tartalmazó küldeményt csak a titkos ügykezeléssel megbízott mindenkori iskolatitkár veheti 

át. 

Az intézmény bármely dolgozójához közvetlenül érkező (kézbesített) hivatalos küldeményeket az átvétel után 

haladéktalanul továbbítani kell az igazgatóhoz, vagy az iskolatitkárhoz. 

Postai küldemények átvétele kapcsán igazgatói utasítás alapján állítható ki postai meghatalmazás, illetve vehe- 

tő át postai küldemény. A kiadott postai meghatalmazás nyilvántartásáról az iskolatitkár köteles gondoskodni. 

A postaátvevő az érkezett küldeményeket átadja az igazgató részére. 

A hivatalos munkaidő lejárata után, illetve munkaszüneti napokon érkezett iratokat, csak a igazgató által meg- 

bízott személy veheti át. Az így átvett küldeményt bontatlanul, a legközelebbi munkanap munkakezdésekor át 

kell adni az igazgató részére. 

A küldeményeket átvevő személy köteles ellenőrizni: 

− a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, 
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− a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét, 

− az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét. 

 
Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának 

feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és a „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc 

pontossággal kell megjelölni, amit a kézbesítőokmányon kívül az átvett küldeményen is rögzíteni kell. 

 
Az elektronikus úton nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények estében az átvevő a feladó- 

nak – amennyiben azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja – haladéktalanul elküldi a küldemény átvétel- 

ét igazoló és az érkeztetés sorszámát tartalmazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát). 

 
Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény feladóhoz történő visszajuttatásáról. 

Amennyiben iktatásra nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át az iratot, úgy azt köteles haladék- 

talanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén a címzettnek vagy az illetékes iktatóegység- 

nek iktatásra átadni. 

 
Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt - átvételi 

elismervénnyel - igazolni kell. 

 
Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papír alapú iratok esetében az átvételi okmányon jelölni kell, 

és a küldemény tartalmát jegyzékben fel kell tüntetni. A megállapíthatóan hiányzó iratokról vagy mellékletek- 

ről a feladót értesíteni kell. 

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

illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni. 

Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemény átvételét meg kell tagadni, ha 

az biztonsági kockázatot jelent a számítástechnikai rendszerre. 

 
A téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt azonnal továbbítani kell a cím- 

zetthez, vagy ha ez nem lehetséges vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó nem állapítható meg, 

a küldeményt, a biztonsági kockázatot jelentő elektronikusan érkezett levél kivételével, irattárazni és az irattári 

tervben meghatározott idő után selejtezni kell. 

 
Az intézménynek címzett, a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi és számviteli bizonylatokat (bankbizonylatok, 

szállítói számla stb.) az iktatást végző mindenkori iskolatitkár érkeztető bélyegzővel látja el, és iktatással to- 

vábbítja az igazgatónak, aki leszignálja és utána továbbítja a gazdaság ügyintézőhöz. 

 

A küldemények átvételénél, a szervezetünknél érvényben lévő biztonsági előírásokat is érvényesítjük az adat- 

védelmi és az informatikai biztonsági szabályzat szerint. (pl. a küldemények biztonsági átvilágítása, elektroni- 

kus érkezés esetén vírustalanítás stb.) 
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6. A küldemény felbontása 

 
Az intézményhez érkezett valamennyi küldeményt – kivéve azokat, amelyeket felbontás nélkül kell továbbíta- 

ni (a névre szóló, magánjellegű, s.k. felbontásra szóló, valamint azon küldemények, amelyekre ezt elrendelték) 

az igazgató, vagy az általa megbízott személy bonthatja fel és látja el érkeztető bélyegzővel. 

Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket, 

− amelyek „s.k.” felbontásra szólnak, 

− amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint 

− amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek 

 

Amennyiben a névre szóló sk. jelöléssel ellátott küldemény az intézményt érintő hivatalos iratot tartalmaz, a 

címzett azt felbontás után tartozik iktatás, illetve nyilvántartásba vétel céljából azonnal az iktatást végző sze- 

mélyhez eljuttatni. 

 

A szervezeti egységek szerint csoportosított, hivatkozási számmal ellátott és ajánlott küldeményként hivatko- 

zási szám, illetve ajánlási ragszám szerint, a többit pedig a feladó neve szerint kell bevezetni az egyes szerve- 

zeti egységek átadókönyvébe. 

 

A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum megjelölésével, doku- 

mentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 

 

A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje, az általa felbontott hivatalos küldeményt iktatás céljából 

soron kívül köteles visszajuttatni az iktatóba az iratkezelőhöz, távollét esetén az általa megbízott személyhez. 

A küldemények felbontása során ellenőrizni kell, hogy az irat és annak mellékletei hiánytalanul megérkeztek- 

e, valamint az illetékköteles iratnál az illetékek lerovásának tényét. Az esetlegesen felmerülő irathiány tényét 

jegyzőkönyvben vagy az iraton) rögzíteni kell. 

A jegyzőkönyv egy példányát a küldeményhez mellékelni kell. 

 
A faxon érkezett irat esetében először gondoskodni kell az információkat tartósan őrző másolat készítésről. A 

másolat elkészítéséért a mindenkori iskolatitkár felelős. 

A faxon érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók. 

 
Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az össze- 

get, az illetékbélyeget, illetőleg a küldemény értékét köteles a küldeményen vagy feljegyzés formájában a kül- 

deményhez csatoltan feltüntetni. A pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a pénzke- 

zeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt a küldeményhez kell csatolni. 

 
A küldemény borítékját véglegesen a küldeményhez kell csatolni, ha 

* az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, vagy fűződhet, 

* a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani. 

 
Az elektronikus úton érkezett irat esetében az irat benyújtásának időpontját megállapító technikai követelmé- 

nyek: az érkezés időpontja. 

 
A küldemény munkahelyről történő kivitelére, valamint munkahelyen történő tanulmányozására csak a igaz- 

gató engedélyével kerülhet sor. 
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7. Küldemények érkeztetése 

 
Minden beérkezett küldeményt érkeztetni kell. A küldemények érkeztetéséért a mindenkori iskolatitkár fele- 

lős. 

A küldeménynek a fogadó félhez történő beérkezése időpontjában nyilvántartásban kell rögzíteni minimálisan 

a küldemény sorszámát, küldőjét, az érkeztetés dátumát és könyvelt postai küldeménynél a küldemény postai 

azonosítóját, Az érkeztetés dátumát és az érkeztető azonosítót a küldemény elválaszthatatlan részeként fel kell 

tüntetni. 

Intézményünknél a küldemények érkeztetésére külön érkeztető bélyegzőt használunk. 

Az érkeztető bélyegzőn az elektronikus iratkezelő szoftver által adott érkeztető azonosítót fel kell tüntetni. 

 
A 335/2005 Korm. rendelet 47. §-a alapján nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyil- 

ván kell tartani: 

a) könyveket, tananyagokat; 

b) reklámanyagokat, tájékoztatókat; 

c) meghívókat; 

d) nem szigorú számadású bizonylatokat; 

e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 

f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); 

g) munkaügyi nyilvántartásokat; 

h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 

i) közlönyöket, sajtótermékeket; 

j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 

 
8. Az iktatási rendszer 

 
Intézményünkben az iktatás elektronikus eljárással történik. 

Intézményünkben alkalmazott iratkezelési szoftver: 

- Posszeidon 

 

 
Az iratok iktatása alszámokra tagolódó rendszerben történik. 

Alszámos iktatás esetén az ügyben keletkezett első irat önálló sorszámot (főszám) kap, míg a többi irat az ille- 

tő főszám alszámaira kerül. A főszám és alszám folyamatos sorszám, amelyet a szoftverben beállított számláló 

automatikusan képez. 

 
9. Az iktatás 

Az intézményhez érkező, illetve ott keletkező iratokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - iktatással 

kell nyilvántartani. 

Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból: 

− az irat beérkezésének pontos ideje, 

− az intézkedésre jogosult ügyintéző neve, 

− az irat tárgya, 

− az elintézés módja, 

− a kezelési feljegyzések, valamint 
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− az irat holléte 

megállapítható legyen. 

 
A szakképző intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell 

a) a szakképző intézmény nevét és székhelyét 

b) az iktatószámot, 

c) az ügyintéző megnevezését, 

d) az ügyintézés helyét és idejét, 

e) az irat aláírójának nevét, beosztását 

f) – a nem elektronikus irat esetében – a szakképző intézmény körbélyegzőjének lenyomatát 

 
Az elektronikus úton érkezett iratok automatikus iktatására nincs lehetőség. 

Az ügykezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell iktatni. So- 

ron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból tett intézkedése- 

ket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 

 
10. Iktatókönyv 

 
Iktatás céljára minden év kezdetén újonnan nyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni, melyet az elektro- 

nikus iratkezelési szoftver állít elő. 

 
Egy iktatókönyvön belül az iktatószámokat folyamatosan, zárt, emelkedő sorszámos rendszerben kell kiadni  és 

nyilvántartani. 

 
Elektronikus iratkezelési rendszer alkalmazása esetén: Az utólagos módosítás tényét a jogosultsággal rendel- 

kező felhasználó azonosítójával és a javítás idejének megjelölésével naplózni kell. A naplóban követhetően 

rögzíteni kell az eredeti és módosított adatokat. 

 
Téves iktatás esetén: Elektronikus iktatókönyv használata esetén: a változásokat (módosítás, az adatok fizikai 

törlése nélküli törlésre jelölése), tartalmuk megőrzésével, naplózással dokumentálni kell. A tévesen kiadott 

iktatószám nem használható fel újra. 

 
Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatás után le kell zárni. Az iktatókönyv zárásának 

részeként el kell készíteni az elektronikus érkeztető nyilvántartásnak, elektronikus iktatókönyvnek, azok adat- 

állományinak (címlista, tételszám, megőrzés, naplózás információi) és az elektronikus dokumentumoknak az év 

utolsó munkanapi iktatási állapotát tükröző, időbélyegzővel ellátott, elektronikus adathordozóra elmentett 

változatát. Az elektronikus dokumentumokat külön adathordozóra kell elmenteni. 

 
11. Az iktatószám 

 
Az iktatást minden évben 1-gyel - illetve ha osztott iktatás esetén külön számkeretet jelölnek ki, ennek első 

számával - kell kezdeni és megszakítás nélkül kell folytatni az év végéig. 

Az ügy következő fázisában keletkezett újabb ügyiratok az ügyben keletkezett első ügyirat sorszámát és egy- 

gyel kezdődő, folyamatosan növekvő alszámot kapnak. 

A különböző szervezeti egységek iktatószámait római számok különböztetik meg egymástól. 
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12. Az érkeztető bélyegző 

 
A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az iraton el kell helyezni, és a lenyomat rovatait ki 

kell tölteni. 

A bélyegző lenyomatot az irat első oldalára úgy kell elhelyezni, hogy írást ne fedjen és rovatait pontosan ki 

lehessen tölteni. 

 
Az iktató bélyegző lenyomata tartalmazza: 

− az intézmény nevét, székhelyét, 

− az iktatás évének, hónapjának, napjának, 

− az iktatás sorszámának (alszámának), és irattári jele 

− a mellékletek darabszáma 

 
13. Iktatási adatok 

 
Az iktatás során az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmazni az alábbi adatokat: 

a) iktatószám; 

b) iktatás időpontja; 

c) küldemény érkezésének időpontja, módja, érkeztető száma; 

d) küldemény elküldésének időpontja, módja; 

e) küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozója; 

f) küldő megnevezése, azonosító adatai; 

g) címzett megnevezése, azonosító adatai; 

h) érkezett irat iktatószáma (idegen szám); 

i) mellékletek száma; 

j) ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése; 

k) irat tárgya; 

l) elő- és utóiratok iktatószáma; 

m) kezelési feljegyzések; 

n) ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja; 

o) irattári tételszám; 

p) irattárba helyezés időpontja. 

 

 
Az ügyiraton (előadói munkanapló) előírt határidőt az iktatókönyv „határidő” rovatába a kitűzött hónap és nap 

feltüntetésével az elektronikus szoftver segítségével fel kell tüntetni. A határidős ügyiratokat a kitűzött határ- 

napok szerint elkülönítve, a számuk sorrendjében kell kezelni. Ha a válasz a kitűzött határidőre vagy a határ- 

idő lejárta előtt beérkezik, az ügyiratot a határidős ügyiratok közül ki kell emelni, és a határidő feljegyzést az 

iktatókönyvben rögzíteni kell. 

A határidő lejártának napján azt a határidős ügyiratot, amelyre válasz nem érkezett, az iratkezelő kiemeli a 

határidős ügyek közül és átadja az ügyintézőnek. 

Az iratkezelő rögzíti a kiemelés és az ügyintézőnek történő átadás tényét az elektronikus iratkezelő szoftver 

alkalmazásával. 
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14. Az iratok szerelés és csatolása 

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e elő irata. 

Az iratot a kezelőnek szerelni kell. 

Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés), ezt is az iktatókönyv- 

ben jelölni kell. A jelölés az elektronikus program használatával történik. 

 
15. Mutatózás 

Az iktatott iratokat mutatózását az elektronikus iratkezelési szoftver az iktatással egyidejűleg automatikusan 

elvégzi. 

16. Ügyintézői munkanapló 

 
Az érdemi ügyintézőnek a náluk levő nyílt ügyiratok nyilvántartására külön előadói munkanaplót nem kell 

vezetni, ezt az elektronikus iratkezelő szoftver automatikusan, ügyintézőnként vezeti. 

Az iratkezelő köteles az irattárból kivett, ügyintézésre átadott, ügyintézőtől átvett és irattárba visszaadott ira- 

tok átadás-átvételét az elektronikus iratkezelő szoftver alkalmazásával a programban rögzíteni. 

Az iktatott iratok bármiféle olyan mozgatása, amelynek eredményeként az irat - ha csak ideiglenesen is - elke- 

rül az iratkezelőtől, illetőleg az ügyintézőtől, csak az iratkezelő programban való rögzítés után történhet. 

Az ügyintéző munkaviszonyának megszűnésekor az iratkezelő programban rögzített ügyiratokat köteles az 

iratkezelés részére leadni. 

 
17. Az ügyintéző kijelölése 

 
Az iratkezelő az érkező iratot az ügyintéző kijelölése (szignálás) végett köteles az irat szignálása jogosult 

személynek bemutatni. 

Az irat szignálására jogosult személyek: igazgató, igazgató-helyettes. 

Az irat szignálására jogosult személy (igazgató, igazgató-helyettes): 

− kijelöli az ügyintézőt (szervezeti egységet, vagy részleget, illetve személyt), 

− közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait (az ügy tárgyának meghatározása, ha- 

táridő, sürgősségi fok, stb.) 

 
Azt az iratot, amelynek iktatott előzménye van, vagy ha az ügy, ügycsoport feldolgozására illetékes szerveze- 

tei egység (személy) már korábban ki volt jelölve, közvetlenül a szervezeti egységhez (személyhez) kell to- 

vábbítani. 

Iktatás után az átadás napját, majd emelkedő számsorrendben az ügyiratok iktatószámát az előadói munkanap- 

lóba be kell írni. A központi iktató az előadó munkanaplóval továbbítja az iratokat az illetékes ügyintézőhöz. 

Elektronikus iratforgalmon, esetén, ha az irat nem iktatóhelyhez (pl. előadóhoz) érkeztetett, iktatásra az ikta- 

tásra illetékes iratkezelőhöz kell irányítani. Ha az érkezett irat előzményéből az ügyintéző nem azonosítható, az 

iratkezelő az elektronikus iratot is köteles az illetékes vezetőnek szignálásra bemutatni. 
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18. Előadói munkanapló 

Az írásbeli ügyintézéshez előadói ívet kell használni. 

Az iktatott ügyiratot, - valamint a hivatalból kezdeményezett irat fogalmazványát is - előadói munkanaplóban 

kell elhelyezni. Az előadói munkanaplót az iskolatitkár nyitja meg. 

Az előadói munkanapló 

- a borítójára illetve a belsejére rá kell jegyezni, a megnyitás és a lezárás időpontját, illetve munkanap- 

ló oldalainak számát, 

- a belsejére igazgatót illetve az iskolatitkár nevét és titulusát fel kell tüntetni, a megnyitás és a lezárás 

időpontját 

- az első oldalán az ügyirata sorszáma - keltezés, ügyiratszám (iktatószám vagy számlaszám), tárgy, 

tovább az ügyintéző aláírása átvételekor, az intézkedése kelte (aznapi kiadása), módja, határideje, 

visszaérkezése (aznapi dátuma), elintézés (e-mail vagy személyes átadás), megjegyzés – az iktató alá- 

írása átvételekor (az iskolatitkár aláírása) 

 
19. Kiadmányozás 

 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és működési szabályzatban, 

ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy, igazgató írhat alá. Külső szervhez vagy 

személyhez kiadmányt hitelesen lehet továbbítani. 

 
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha 

- kiadmányozási joggal rendelkező személy saját kezűleg aláírja, és aláírása mellett a szerv hivatalos 

bélyegzőlenyomata szerepel, vagy 

- a kiadmányozási joggal rendelkező személy neve mellett az „s. k.” jelzés szerepel, hitelesítésre fel- 

hatalmazott személy azt saját kezűleg aláírja, továbbá a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv 

hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. 

Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 

- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata, vagy 

- a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az elektronikus irat akkor hiteles kiadmány, ha azt 

- kiadmányozási joggal rendelkező személy vagy elektronikus rendszer az elektronikus ügyintézés 

részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus 

aláírással, az előírt esetekben időbélyeggel látta el vagy 

- az iratérvényességi nyilvántartásra vonatkozó szabályok szerint hitelesítették és nyilvántartják 

- A közfeladatot ellátó szerv által készített hiteles kiadmányról a külön jogszabályban foglaltak sze- 

rint lehet hiteles másolatot készíteni 

- A szervnél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője vagy ügyintézője jogosult 

a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

- hiteles papír alapú, illetve 

- hiteles elektronikus 

másolatot is kiadni. 

 
A másolat vagy kiadmány hitelesítését az iskolatitkár és az iratkezelő végzi. 
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Kiadmányozáshoz az intézmény hivatalos bélyegzőjét kell használni. A kiadmányozáshoz használt bélyegzők- 

ről, az érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra felhasznált felhasználható elektronikus aláírásokról 

nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartás vezetéséért a gazdasági ügyintéző felelős. 

 
A kiadmányozáshoz az ügyiratot a következő szerkezetben kell elkészíteni: 

− az ügyirat bal felső sarkában kell megjelölni 

= az ügyiratot kibocsátó szervezet megnevezését, címét, postai irányítószámát, postafiók szá- 

mát, a távbeszélő számát 

= az iktatószámot 

= az ügyintéző nevét 

− az iktatószám, valamint az ügyintéző neve alatt jelenik meg a címzett szerv (vezetőjének neve, beosz- 

tása) címe, 

− az ügyirat jobb felső sarkán szerepel 

= a tárgya, 

= a hivatkozási szám vagy jelzés, 

= a mellékletek száma, 

− a szöveg alatt baloldalon 

= a keltezés (hely, év, hó, nap) 

=   az „sk” jelzésű kiadmányon a "kiadmány hiteléül" záradékot és a ....... (leíró, iratkezelő) saját- 

kezű aláírása szerepel, 

− a szöveg alatt jobb oldalon a kiadmányozó nevét és beosztását kell feltüntetni, 

− az ügyirathoz készített mellékletet, annak jobb felső sarkán „Melléklet a .... számú ügyirathoz” szö- 

veggel kell ellátni. 

A kiadományozás tényét az elektronikus iratkezelő programban rögzíteni kell. 

A nevelési-oktatási intézmény által kiadományozott iratnak tartalmaznia kell: 

a) a nevelési-oktatási intézmény 

aa) nevét, 

ab) székhelyét, 

b) az iktatószámot, 

c) az ügyintéző megnevezését, 

d) az ügyintézés helyét és idejét, 

e) az irat aláírójának nevét, beosztását és 

f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 
20. Az irat továbbítása, postázása (expediálása) 

 

A kiadományozott ügyiratokat a tisztázatokkal együtt kell átadni az ügykezelőnek, és az átvételt az elektroni- 

kus iratkezelő programban rögzíteni kell. 
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Az irat továbbítása (expediálása) előtt az iratkezelőnek ellenőrizni kell, hogy az aláírt, illetőleg hitelesített és 

bélyegzőlenyomattal ellátott leveleken végrehajtották-e minden kiadói utasítást. Ellenőrizni kell, hogy a mel- 

lékleteket csatolták-e. 

Az ellenőrzési feladat elvégzése utána az elektronikus iratkezelő programban rögzíteni kell a továbbítás keltét, 

a továbbítás módját. 

 
A postázó iratkezelő az iratokat a továbbítás módja szerint csoportosítja (posta, kézbesítés, futárszolgálat, stb.) 

 
A postai továbbítás esetén a küldeményeket az ePostakönyv alkalmazásban kell rögzíteni. A webes elektroni- 

kus feladójegyzéket készítő alkalmazás segítségével a levelek feladásához szükséges nyomtatványokat ki kell 

tölteni, illetve elektronikus feladójegyzéket kell a küldeményekről előállítani. 

 
A kézbesítő útján továbbított (címzetthez eljuttatott) küldeményeket a – sorszámozott és hitelesített – kézbesí- 

tő könyvbe kell bejegyezni. A címzett által történő átvételt abban kell igazolni. 

 
A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb. okból visszaérkezett iratokat és küldeményeket az iratkezelő az 

illetékes ügyintéző szervezeti egységhez (személyhez) soron kívül köteles továbbítani, aki a további intézke- 

désről gondoskodik. 

A szervezeti egységek, ügyintézők között ügyiratokat csak az elektronikus iratkezdési programban történő 

rögzítés után lehet átadni. 

Az átadott iratokat újból iktatni nem szabad, nyilvántartásuk az eredeti iktatószámon történik. 

 
Az ügykezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyezni azokat az iratokat, amelyeke meghatározott idő múl- 

va vagy időnként intézkedést igényelnek. Az ügyiraton (előadói munkanapló) előírt határidőt az iktatókönyv 

„határidő” rovatába az elektronikus iratkezelő programban rögzíteni kell. 

A határidős ügyiratokat a kitűzött határnapok szerint elkülönítve, határidős irattartókban, elektronikus irattár- 

ban a számuk sorrendjében kell kezelni. 

A határidő lejárta előtti napon azt a határidős ügyiratot, amelyre válasz nem érkezett, ki kell emelni a határidős 

ügyiratok közül. Ha az ügyiraton (előadói munkanapló) sürgetésre vonatkozó utasítás szerepel, a kezelő az 

ügyiratot a számítógépes programban történő rögzítés után az ügyintézőhöz továbbítja. Az átadás tényét az 

elektronikus iratkezelő programban rögzíti. 

Irattárba tétel előtt valamennyi határidő bejegyzést törölni kell. 

Az irattári terv alapján az ügy tárgyának ismeretében az érdemi ügyintéző meghatározza az irattári tételszá- mot, 

és rögzíti az előadói munkanapló megfelelő rovatában. 

Az irattári tételszámot az iratkezelő feljegyzi az iktatókönyv vonatkozó rovatába is, majd az iratot elhelyezi az 

átmeneti operatív irattárba. 

 
 

21. Irattározás 

 
Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául 

szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, 

az intézmény feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatá- 
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rozza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem 

selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 

 
Az intézmény az illetékes közlevéltárral együttműködve készíti el irattári tervét. 

Az iratkezelési szabályzat és irattári terv módosítása előtt az illetékes közlevéltár egyetértését be kell szerezni. 

Az egyetértés beszerzéséért az iskolatitkár felelős. 

Az irattári tervben meg kell határozni az egyes irattári tételszámokhoz tartozó iratok körét, azok megőrzési 

idejét. Az irattári tételszámokat a szervezeti felépítés, illetve feladat- és ügykör szerint kell csoportosítani. 

Az irattári tervet évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a tárgy év december 31-ig kell elvégezni. A 

feladat teljesítéséért a mindenkori igazgatóhelyettes felelős. 

 
Az egyes irattári tételszámokhoz kapcsolódóan meg kell határozni, melyek azok a tételek, amelyek nem selej- 

tezhetők, és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló, módosított 1995. 

évi LXVI. törvény (Ltv.) 9.§, 12.§-ában foglaltak értelmében mikor kell ezeket a levéltárnak átadni. 

 
A nem selejtezhető iratok körét az illetékes közlevéltár egyetértésével kell meghatározni. 

A nem selejtezhető iratok körére vonatkozó javaslat elkészítéséért, és annak az illetékes közlevéltárral történő 

egyeztetéséért az iskolatitkár. felelős. 

Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási igazgatóje rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést annak 

tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. 

 
22. Az iratok elhelyezése az átmeneti irattárban 

 
Az átmeneti (operatív, kézi) irattárba kell elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő, 

kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott iratot. 

Az átmeneti irattár a központi irattárba még le nem adott, de az ügyintézők rendelkezésére álló iratok tároló 

helye. 

Az ügyintéző az iratot átmeneti irattárba az elektronikus iratkezelő program segítségével, az átadás tényének 

rögzítésével adja át, illetve szükség esetén azonos módon kapja vissza. 

Az átmeneti (operatív, kézi) irattárba helyezése előtt az iratkezelő köteles az iratok átvizsgálni abból a szem- 

pontból, hogy 

- a kezelői utasítások végrehajtása megtörtént-e, 

- az előadói ívben meg van-e valamennyi irat (előirat, melléklet), 

- az előadói ívben nincsen-e olyan ügyirat, amely nem az adott ügyhöz tartozik. 

A postán tértivevénnyel küldött levelek irattári példányait csak akkor szabad irattárba helyezni, ha az átvételt 

igazoló tértivevény visszaérkezett és az irathoz való csatolása megtörtént. 

Az iratokat az irattári tételszám szerinti csoportosításban, az alapszámok növekvő sorrendjében kell lerakni. 

A kézi, operatív irattárban az ügyiratokat szalagos irományfedél lemezek között kell tárolni, az irattári jelek 

(tételszámok) szerinti csoportosításban. 

Minden irományfedélre rá kell vezetni 

- az iktatás évét, 

- az irattári tételszámot, továbbá 

- a csomagban elhelyezett ügyiratok első és utolsó iktatószámát. 
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Az átmeneti irattár (kézi irattár) két évig őrzi az iratokat, ennek letelte után át kell adni az iratokat a központi 

irattárnak. 

 
23. Az iratok elhelyezése a központi irattárban 

 
A két évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó iktató- és segédkönyvekkel a köz- 

ponti irattárba kell elhelyezni. A kézi irattár érintett ügyiratainak központi irattárba történő elhelyezését az 

ügykezelő köteles elvégezni a tárgyévet követő év december 31-ig. 

A központi irattárba helyezés előtt az ezzel megbízott iratkezelő köteles az iratot megvizsgálni abból a szem- 

pontból, hogy az az irattározási szabályoknak megfelel-e, teljes-e, stb. 

A központi irattárban az irattár terv szerint elkülönülő csoportokba tartozó iratokat külön – külön kell kötegel- 

ni és minden kötegen fel kell tüntetni az irattári jelet. 

 
24. Az irattár működése 

 
A központi irattárba a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 100. § (1) A bekezdésében meghatározott anyagokat 

kell leadni. 

Az irattárat tűz, víz és külső behatolás ellen védetté kell tenni. Az irattár ajtóinak kulcsát az iratkezelő őrzi. 

A központi irattárban az irattár kezelőjén kívül más személy csak a kezelő jelenlétében tartózkodhat. 

Az ügykezelő(k) személyében beálló változás esetén az irattárat át kell adni. Az átadásról - átvételről jegyző- 

könyvet kell készíteni. 

 
Más szerv (esetleg személy) részére betekintés céljából iratot kölcsönözni csak igazgató engedélyével lehet. A 

betekintés engedélyezését az elektronikus iratkezelő program segítségével rögzíteni kell. 

A betekintésre engedélyezett ügyiratot az iratkezelő helyiségből nem szabad kivinni. Azt az irattárból történő 

kivétel napján oda vissza kell adni. 

Az irattárból kivett ügyiratot csak az iratanyag teljességének ellenőrzése után lehet irattárba helyezni. 

A megelőző években készült és az irattárból kivett ügyirat alapján tett intézkedést új iktatószámon kell iktatni 

és az irattárból kivett ügyiratot az új iktatószámhoz kell csatolni. 

 
25. A selejtezés 

 
Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés útján szabad kiemelni.  Az 

irattárban elhelyezett iratanyagot - selejtezés szempontjából - évenként felül kell vizsgálni és azokat az iratokat, 

amelyek nem minősülnek levéltári anyagnak, és az irattári terv szerinti őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni az 

iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján. Az őrzési 

időt az ügyirat keletkezésének évét követő január 1-től egész évekre kell számítani. 

Az irattári selejtezéssel kapcsolatos munkákat a tárgyévet követő minden év december hó 31 napjáig kell el- 

végezni. 

Amennyiben a selejtezés során egyes iratok tartalmának és őrzési idejének elbírálása vonatkozásában kétely 

merül fel, úgy az ügyviteli döntést a levéltári szakértő véleményének figyelembevételével a szakértő- 

ügyintéző hozza meg. 

Az iratselejtezésről - az iratkezelést felügyelő vezető által megbízott - selejtezési bizottság három példányban 

selejtezési jegyzőkönyvet készít, amelyet iktatás után meg kell küldeni két példányban az illetékes közlevél- 

tárhoz, a selejtezés engedélyeztetése végett. 
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A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- az intézmény megnevezését, 

- a selejtezés időpontját, 

- a selejtezés alapjául szolgáló jogszabály és irattári terv számát, 

- a selejtezésre kerülő iratok irattári tételszámát, évkörét és mennyiségét, 

- a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét és aláírását. 

 
A kiselejtezett iratok megsemmisítésére, értékesítésére csak levéltárnak a visszaküldött jegyzőkönyvre veze- 

tett hozzájárulása után kerülhet sor. 

A jegyzőkönyvben külön tételben kell felsorolni a kiselejtezett kép- és hangfelvételeket valamint a gépi fel- 

dolgozás adathordozóit. 

Az irattári jel selejtezés időt mutató része szerint selejtezési idők az alábbiak: 

Selejtezési jel Selejtezési idő 

1 2 év után selejtezhető 

2 5 év után selejtezhető 

3 10 év után selejtezhető 

4 15 év után selejtezhető 

5 30 év után selejtezhető 

6 75 év után selejtezhető 

0 Nem selejtezhető 

A közlevéltár kiküldötte a kiselejtezhető iratok közül iratokat kiemelhet abból a célból, hogy azt a közlevéltár 

őrizze. 

Ha a közlevéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot további őrzés céljából kiemel, akkor azt a nem 

selejtezhető iratok közé vissza kell sorolni, és a levéltári átadásig ott kell őrizni. Ezt a tényt a selejtezési jegy- 

zőkönyvre fel kell jegyezni. 

A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál az elektronikus iratkezelő program 

használatával rögzíteni kell. 

A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál „S” jelöléssel, valamint a selejtezési 

jegyzőkönyv iktatószámának és a selejtezés időpontjának feltüntetésével jelezni kell. 

26. Megsemmisítés 

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött pél- 

dányára írt záradékkal engedélyezi. Az elektronikus adathordozón lévő iratok selejtezése és megsemmisítése az 

általános szabályok szerint történik. 

A megsemmisítés szabályairól az iratkezelést felügyelő az adatvédelmi szabályozás figyelembevételével gon- 

doskodik. 

27. Az iratok levéltárba adása 

A nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait a keletkezés naptári évétől számított tizenötödik év 

végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni. 

Kivételt képeznek ez alól a tizenöt évnél régebben keletkezett, államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó nem 

selejtezhető iratok, amelyeket a minősítő által meghatározott érvényességi idő lejártát követő naptári év végéig 

kell az illetékes közlevéltárnak átadni. 

Azoknak a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánle- 

véltári anyag védelméről szóló, módosított 1995. évi LXVI. tv. 22. §. (1) bekezdésében meghatározott kutatási 
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korlátozási idő eltelte után is a polgármesteri hivatal őrizetében vannak, a közlevéltárban lévő anyagra vonat- 

kozó szabályok szerint kell biztosítani. 

A nem selejtezhető köziratok átadásának - átvételének időpontjáról az intézmény és az illetékes közlevéltárral 

közösen állapodik meg. 

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőző állapotban, levéltári 

őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyző- könyv 

kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csomag, stb.) tételjegyzékkel együtt, 

teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. 

A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. 

Az elektronikusan tárolt ügyiratok átadását a külön jogszabályban meghatározott formátum szerint kell elvé- 

gezni. 

Az intézmény iratkezelésére vonatkozó részletes szabályokat az iskola önálló szabályzatban rögzíti. 

 
11. Együttműködés a referencia intézményi szolgáltatás tükrében 

Team tagjai: jó gyakorlatok „gazdája” és benne közreműködő team tagok, 

szakemberek 

Feladat: Jó gyakorlat fejlesztése, illetve átadásának koordinálása 

Az adaptációs folyamat ütemezésének megtervezése 

 Hatáskör: Jó gyakorlat átadást , adaptációz irányító csoport, továbbiakban 

ÁCS, JÁCS 

RMCS 
Referencia intézményi 

működést felügyelő 

csoport 

RMTSZ 
Referencia intézményi 

működést támogató 

szervezet 

RIMIT 
Referencia intézményi 

működést irányító team 

Team tagjai: vezetők 

Feladat: referencia intézmény működését szabályzók készítése 

 Hatáskör: teljes szolgáltatási folyamat megtervezésével, koordinálásával 

kapcsolatos munka ellenőrzése, értékelése 

Team tagjai: szakmai vezető, munkaközösség vezetők 

Feladat: Hospitálási rendszer, műhelymunka, órabemutatók rendszerének 

beépítése a mindennapi pedagógiai gyakorlatba A referencia intézményi 

működés szakmai feltételeinek kialakításáért felel. 

 Hatáskör: Ellenőrzi az elindított intézkedéseket, fejlesztéseket, a oktató- 

testület értekezletein beszámol az elvégzett tevékenység 

Tájékoztatatja a szülőket a változtatásokról. 

Team tagjai: rendszergazda, honlap szerkesztője, jogi, pénzügyi, ügyviteli, 

gazdasági és a területnek megfelelő egyéb szakember 

Feladat: A referenciaintézményi működés kialakításáért felelős szakmai 

közreműködők. A referenciaszolgáltatás, illetve a hálózati tanulás feltét- 

eleinek kiépítése. (pl. infrastrukturális, tárgyi, honlap szerkesztés, adatbá- 

zis rendszer működtetése stb.) 

 Hatáskör: Dokumentumok, keletkezett iratok kezelése, beszámolók vé- 

leményezése (szakmai, pénzügyi stb.) 

 
 

RSZT 
Jó gyakorlat fejlesztő 

szakmai team 

 

JÁCS: Átadást 

irányító csoport 

ACS:adaptációs 

team tagjai 
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12. A GAZDÁLKODÁS RENDJE 

 
Az intézmény gazdálkodásának rendje: 

 
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az 

intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályo- zása – a 

jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az intézmény vezető- jének feladata. 

 

 
A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 

 

 

A gazdálkodás vitelét elősegítő szabályzatok 

Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését a mellék- 

letként felsorolt belső szabályzatok határozzák meg részletesen. 

Bankszámlák feletti rendelkezés 

A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli ki. Nevüket és 
aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez. 

Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni. 

Intézményünk részére meghatározott feladatok végrehajtására az alábbi bankszámlát nyitotta: 
 
 
 

Hitelintézet megnevezése Számla megnevezése Számla száma 
 

CIB Bank Zrt. 
 

Pénzforgalmi jelzőszám 
 

10700086-72816640-51100005 
 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az 

intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és 

hatáskörét szabályozó Ügyrendben kell meghatározni. 

 

 

Belső ellenőrzés: 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2003. évi módosítása megváltoztatta az 

államháztartás belső gazdasági ellenőrzésére vonatkozó eddigi szabályokat. A törvény ha- tározottan 

elkülöníti a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékeny- séget belső kontrollok, 

és a belső ellenőrzési tevékenységet. 

 

A belső ellenőrzés működtetése 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intéz- 

mény vezetője a felelős. 
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A belső ellenőrzés feladata: 

- vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzé- 

si rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak 

való megfelelését; 

- vizsgálni és értékelni a gazdasági irányítási és ellenőrzési rendszerek működésé- 

nek gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

- vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon meg- 

óvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; 

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, va- 

lamint elemzéseket, értékeléseket készíteni az intézményvezetője számára a költ- 

ségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba 

épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek 

javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

- ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok 
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; 

- nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 

A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, gazdasági, rendszer- és teljesítmény- 

ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint az éves elemi 

költségvetési beszámolókról megbízhatósági ellenőrzés keretében igazolásokat kell kibocsátani. 

A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek. 
 

 
Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre, 

- a tervezett ellenőrzések tárgyát, 

- az ellenőrzések célját, 

- az ellenőrzendő időszakot, 

- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, 

- az ellenőrzések típusát és módszereit, 

- az ellenőrzések ütemezését, 

- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését. 

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszervezni és el- 

végezni. 

 

 

Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, 

működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés belső kontrollok 

rendszerét. 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős 

szervezeti egység által folytatott első szintű gazdasági irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek 

létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. 



 

1. SZ. TAKARÍ- 

TÓ 

 

UDVAROS 

KARBAN- 

TARTÓ 

Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kialakítani, folyamatokat kialakítani és mű- ködtetni a 

szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, sza- bályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

Az intézményvezető köteles: 

- elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a szervezet tervezési, pénz- 

ügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges illetve táblázatba foglalt és fo- 

lyamatábrákkal szemléltetett leírása. 

- a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végeztetni, és kockázatke- 

zelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapí- 

tani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

- szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 

Az intézményvezető évente értékeli a belső kontrollok rendszer működését és az éves 

költségvetési beszámolóval együttesen megküldi a felügyeleti szerv részére. 

 
 

Az intézmény gazdasági szervezetének felépítése 
 

 

 

 

 

 

 

2. SZ. TAKARÍ- 

TÓ 

  

3. SZ. TAKARÍ- 

TÓ 

  

4. SZ. TAKARÍ- 

TÓ 

  

 5 SZ. TAKA- 

RÍTÓ 
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HR SZAKÜGYIN- 

TÉZŐ 

2. SZ. GAZDASÁ- 

GI ÜGYINTÉZŐ 

1. SZ. GAZDASÁ- 

GI ÜGYINTÉZŐ 

GAZDASÁGI ÜGY- 

INTÉZŐ SZEMÉLY- 

ZET 

 

TECHNIKAI SZE- 

MÉLYZET 

 
GAZDASÁGI VEZETŐ 
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Ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala 

 

 
Az ellenőrzési folyamatok behálózzák a szerv valamennyi tevékenységét, így kapcsolódnak a 

külön meghatározott: 

- tervezéssel és 

- a végrehajtással 

kapcsolatban ellátott feladatokhoz és az ott ellátandó ellenőrzési tevékenységekhez. 

 

 
A tervezéssel kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a követke- 

zők: 

- a tervezési feladatok ellátása során munkamegosztást kell alkalmazni, 

- gondoskodni kell arról, hogy az egyes számítások mindig ellenőrzésre kerüljenek, 

- a felhasználásra kerülő alapdokumentumok teljességéről, valódiságáról külön meg- 

győződjenek, legyenek erre vonatkozóan is felelősök. 

 
A végrehajtással kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a követ- 

kezők: 

a) szabályzatok körében: 

- a szabályzatok folyamatos ellenőrzése a jogszabályoknak és belső szervezeti 

felépítésnek, folyamatoknak való megfelelőség szempontjából, 

- a szabályzatok betarthatóságának folyamatos ellenőrzése, visszacsatolások, a 

túlszabályozás csökkentése, a szabályozások rugalmassá tétele; 

b) személyi juttatások és létszám-gazdálkodás körében: 

- a rendelkezésre álló személyi nyilvántartások, valamint a kötelező béremelések 

figyelembevételének ellenőrzése a tervezés során, - beleértve a pótlékokat, ki- 

egészítéseket stb. is, 

- a személyi juttatások bérszámfejtésénél ellenőrzési pont beiktatása, 

- a megbízási szerződések kötésénél, a díjak meghatározásánál a szerződések el- 

lenjegyzésének biztosítása, 

- a személyi juttatások bérszámfejtésére vonatkozó dokumentumok ellenőrzése, 

- a jutalomra felhasználni kívánt összegek eredetének és a kifizetés jogosságá- 

nak kifizetés előtti ellenőrzése, 

- a személyi juttatások előirányzata gazdálkodásának előirányzat-felhasználási 

ütemtervvel való összehasonlítása, a kiemelt előirányzat felhasználásának nyo- 

mon követése (ne történhessen az előirányzatot meghaladó kifizetés), 

- független belső ellenőrzési feladatok ellátása, és a tapasztalatok felhasználása a 

gazdaságos munkaerő-felhasználás érdekében; 

c) dologi kiadások körében: 

- a beszerzések összehangolása, a beszerzések gazdaságos bonyolítása megszer- 

vezésének folyamatos ellenőrzése, 

- az egyes előirányzatok felhasználásának nyomon követése a pénzgazdálkodás- 

sal kapcsolatos feladatok ellátása során, 

- a dologi kiadások – készletek, szolgáltatások – pontos felhasználási helye meg- 

jelölésének ellenőrzése, hogy az egyes tevékenységek, feladatok pontos ráfordí- 

tásairól megfelelő információ álljon rendelkezésre az önköltségszámításhoz, va- 
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lamint a gazdaságossági, hatékonysági, valamint eredményességi számítások- 

hoz; 

d) felhalmozási kiadások körében: 

- a felhalmozási kiadások szükségességének ellenőrzésre, 

- a szükséges felhalmozás esetén a legoptimálisabb felhalmozási módra vonat- 

kozóan rövid, közép és hosszú távú „tanulmánytervek” készítése, mely tartal- 

mazzák a várható fenntartási kiadásokat, 
- a beruházási kiadások gazdaságos megvalósításának ellenőrzése; 

e) a bevételek beszedése körében: 

- a lehetséges bevételi források rendszeres számbavétele, a szükséges intézkedé- 
sek, lehetőségek meghatározása, 

- a fizetési fegyelem nyomon követése, szükség esetén a fizetési fegyelem javí- 

tására intézkedések meghatározása, az intézmény által nyújtott szolgáltatások, 

ellátások ellenértéke megfizetése rendjének az igénybevevők lehetőségeinek fi- 

gyelembe vétele, 

- az intézmény számára legfontosabb bevételek kiemelt ellenőrzése, áttekintése, 

(intézményfinanszírozás tekintetében a finanszírozási ütemterv betartása, térítési 

díjak felülvizsgálata stb.), 

- a bevételekre vonatkozó analitikus nyilvántartási rendszer nyomon követése, 

szükség esetén javaslattétel a részletező nyilvántartások megváltoztatására, bőví- 

tésére, 

- az állami támogatásoknál a jogosulatlan igénybevétel előfordulásának meg- 

akadályozása érdekében folyamatos adatszolgáltatása fenntartó felé, 

- pályázati lehetőségek kihasználásának ellenőrzése; 

f) a főkönyvi és analitikus könyvelés körében: 

- az egymást követő munkafolyamatok feladatellátók szerinti szétválasztása, - 
lehetőség szerint ne ugyanaz a személy legyen pl.: 

- az analitikus könyvelő, mint a feladást készítő, 

- a kontírozó könyvelő, mint a tényleges könyvelést ellátó, 

- a feladatellátók így egymás tevékenységébe belelátnak, az esetleges hibákat 

könnyebben megtalálják, egymás jelzése alapján megtörténik a hibák kijavítása, 

a hiányosságok pótlása, 

- rendszeresen gondoskodni kell az 

- analitikus könyvelés helyességéről, naprakészségéről a rendelkezésre 
álló alapdokumentumok alapján, 

- a főkönyvi könyvelés helyességéről, (a számlaforgalmak ellenőrzéséről 
feljegyzést kell készíteni) 

- a könyvelés ellenőrzéséről a beszámolási tevékenység megkezdése előtt gon- 

doskodni kell; 

g) a bizonylati rend és fegyelem körében: 

- a bizonylatok útjának, kitöltési rendjének betartását kell ellenőrizni az egyes 
végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódva, 

- gondoskodni kell, hogy a bizonylatok mindig hitelt érdemlően legyenek kitölt- 

ve, 

- biztosítani kell, hogy a bizonylatokon feltüntetett, ellenőrzést szolgáló aláírás 
helyek kitöltöttek legyenek, és a feladatot tényleg el is lássák, 

- a bizonylati rend és fegyelem körében külön figyelmet kell szentelni 

- a házipénztári pénzkezelésnek és bizonylatainak, ahol külön kiemelten 
fontos az idősorrendiség betartása, 
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- a leltározási bizonylatoknak – ahol a leltározás csak akkor lehet megfe- 
lelő, ha a bizonylatokat megfelelő módon és tartalommal töltik ki, 

- a selejtezési okmányoknak – ahol a selejtezési dokumentumok a szám- 

viteli elszámolás alapbizonylatául szolgálnak; 

h) vagyongazdálkodás körében: 

- a vagyon folyamatos, megfelelő részletezettségű nyilvántartásának biztosítása 
az 

- ingatlanvagyon-kataszter, a 

- vagyonkimutatás, valamint 

- a mérleg adatainak és az abban található adatokat alátámasztó főkönyvi 
és analitikus nyilvántartási adatok alapján, 

- a vagyongazdálkodási szabályok folyamatos figyelemmel kísérése; 

i) a beszámolási tevékenység körében: 

- a beszámolókban szerepeltetett adatok valódisága és teljessége biztosítása az 

egyes adatokat alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások folyamatos ellenőr- 

zésével, 

- a beszámolási tevékenység munkafolyamatokra bontásával az egymásra épülő 
feladatok ellátóinak előző munkafolyamatot is ellenőrző tevékenységével. 

 

 
A független belső ellenőrzés a kockázatelemzés alapján segíti a szerv számára legnagyobb kockázatot rejtő 

folyamatok, feladatok, tevékenységek ellenőrzését, figyelemmel kísérését. 
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1. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA 

Tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 

FELÜLVIZSGÁLAT 

ELKÉSZÍTÉS 

1. HOSSZÚ/KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI PROGRAM 

FELKÉSZÜLÉS 

MUNKAMEGOSZTÁS 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

MEGHATÁROZÁSA 

CÍMREND SZERINTI TERVEZÉS 

 

EGYEZTETÉS 

RÉSZLETES TERVEZÉS 

TERV EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSE 

RENDELET MEGTÁRGYALÁSA, JÓVÁHAGYÁSA 

RENDELET TERVEZET, ELŐTERJESZTÉS, ÁHT-S MÉRLEGEK 

3. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS 

TÁRGYALÁS 

BENYÚJTÁS 

VÉLEMÉNYEZTETÉS 

ÖSSZEÁLLÍTÁS 

DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TOVÁBBÍTÁSA, ŐRZÉSE 
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2. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA 

 
Végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája 

 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 

4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

FELELŐSSÉGI KATEGÓRIÁK 

MUNKAMEGOSZTÁSI 

FELELŐSÉG 
BESZEDÉS 

IGÉNYLÉS PÁLYÁZATOK 

6. TÁMOGATÁSOK, HOZZÁJÁRULÁSOK 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 

ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍ- 

TÁSI JAVASLAT 

5. SAJÁT BEVÉTELEK 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 

ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍ- 

TÁSI JAVASLAT 

MEGRENDELÉSEK 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 

ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍ- 

TÁSI JAVASLAT 

BESZERZÉSI TE- 

VÉKENYSÉG EL- 

LENŐRZÉSE 

3. DOLOGI KIADÁSOK 

JUTALOM KIFIZETÉS 

ELLENŐRZÉSE 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 

ÜTEMTERV BETARTÁSA, MÓDOSÍ- 

TÁSI JAVASLAT 

ELŐIRÁNYZAT FEL- 

HASZNÁLÁS 

NYOMONKÖVETÉSE 

AKTUALIZÁLÁS 

ELKÉSZÍTÉS 

1. SZABÁLYZATOK 

VÉGREHAJTÁS 
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BIZONYLATKEZELÉS 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS KÖNYVELÉS 

FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS ANALITIKUS KÖNYVELÉS 

KAPCSOLAT, FELADÁSOK 

8. BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLATKEZELÉS 

BIZONYLATI REND 

9. HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

PÉNZFORGALOM BONYOLÍTÁS 

10. BANKSZÁMLA FORGALOM KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

SZÁMLAFORGALOM BONYOLÍTÁS UTALÁSOK 

11. LELTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG 

ISMERETSZERZÉS ÉRTÉKELÉS ÜTEMTERV LELTÁROZÁS 

12. PÉNZGAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSE 

TELJESÍTÉS SZAKMAI IGAZOLÁSA ÉRVÉNYESÍTÉS 

UTALVÁNYOZÁS UTALVÁNY ELLENJEGYZÉSE 

GAZDASÁGI TELJESÍTÉS 
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RÉSZLETES FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE 

  
 

 

 

 

 

 

14. FÉLÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÁS 

HASZNOSÍTÁS NYILVÁNTARTÁS 

13. VAGYONGAZDÁLKODÁS 

ÉRTÉKESÍTÉS 

FELKÉSZÜLÉS 

 

CÍMREND SZERINTI BESZÁMOLÁS 

EGYEZTETÉS 

MUNKAMEGOSZTÁS 

DOKUMENTÁCIÓ 

MEGTÁRGYALÁS, JÓVÁHAGYÁS 
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3. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA 
 

 

Ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

KIEMELT ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK 

3. DOLOGI KIADÁSOK 

SZÜKSÉGESSÉG ELLENŐRZÉSE 

4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

GAZDASÁGOS MEGVALÓSÍTÁS EL- 

LENŐRZÉSE 

BETARTHATÓSÁG ÉS SZABÁLYOSSÁG 

HATÁSTANULMÁNYOK 

HATÁLYOSSÁG 

1. SZABÁLYZATOK ELLENŐRZÉSE 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 

BÉRSZÁMFEJTÉS 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 

JUTALOM 

MEGBÍZÁSI DÍJAK 

NYILVÁNTARTÁSOK 

KIADÁS, KÖLTSÉGHELYEK 

AZONOSÍTÁSA 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS 

NYOMONKÖVETÉSE 

BESZERZÉS 



 

 

1/A. számú táblázat 
 

 

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

 

 
Felelősségi és információs szintekkel 

 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

1. Közép és hosszú távú program (minőségirányítási program) 
- az intézmény közép és hosszú távú 

programjának előkészítése 

Minőségirányítási prog- 

ram 

Intézményveze- 

tő, és az általa 

kijelölt személy 

Minőségirányí- 

tási program el- 
fogadását köve- 

tő 6 hónap 

Felelős: in- 

tézményveze- 
tő 

Információ: 

külső és belső 
tájékoz. 

Információs 

szint: in- 
tézményi ve- 
zetés 

Intézményveze- 

tő   → 

bizottság 

Közép és hosszú 

távú Program 

tervezet 

K N N N Nem körül- 

tekintő elő- 

készítés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az intézmény közép és hosszú távú 

programjának módosítása, felül- 

vizsgálata 

Minőségirányítási prog- 

ram 

Intézményveze- 
tő 

Minden év 

szeptember 1-ig 

Felelős: in- 
tézményveze- 
tő 
Információ: 
külső és belső 
tájékoz In- 
formációs 
szint: in- 
tézményi ve- 
zetés 

Intézményveze- 

tő   → 

bizottság 

Közép és hosszú 

távú Program 

K N N N Nem körül- 

tekintő elő- 

készítés 

É N 

T N 

E N 

U N 

 

Megjegyzés: K: Kötelezettségvállalás; É: Érvényesítés; T: Teljesítés szakmai igazolása; E: Ellenjegyzés; U: Utalványozás 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz 

- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

2. Költségvetési koncepció 
- koncepció összeállítása Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 
zott, illetve és a 

szabályzat sze- 

rint 

Felelős: in- 

tézményveze- 
tő 

Információ: 

külső és belső 
tájékoz. 

Információs 

szint: fenntar- 
tó,, in- 
tézmény vezetés 

Intézményveze- 

tés → 
Bizottság → 

Intézményveze- 

tő 
→ Intézmény 

Koncepcióterv 

munkapéldány 

K N N N Nem körül- 

tekintő elő- 
készítés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- koncepció véleményezt0etése Áht, Áht. műk. rendje és 
költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 
zott szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 
által meghatáro- 

zott, illetve és a 

szabályzat sze- 
rint 

Felelős: in- 
tézményveze- 

tő 

Információs 
szint: fen- 
ntartó, in- 
tézmények 

Intézményveze- 
tő → 
gazd. vezető 

→ véleményt 

adók 

Koncepció K N N N Nem min- 
denre kiter- 

jedő vélemé- 

nyeztetés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- koncepció benyújtása Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 

szabályzat sze- 

rint 

Felelős: in- 

tézményveze- 

tő  

Információ: 

koncepció ter- 
vezet In- 

formációs 
szint: 
fenntartó 

Intézményveze- 
tő 

→ intézmény- 

vezetés 
→ fenntartó 

Koncepció és 
előterjesztés 

K N N N Nem határ- 

időre történő 

benyújtás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- koncepció megtárgyalása Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelős: in- 
tézményveze- 
tő 
Információ: 
konc. tervezet 
Információs 
szint: in- 

tézményveze- 
tés, fenntartó, 
intézmények 

Intézményveze- 

tés  → 

bizottság → in- 
tézményvezető 
→ fenntartó 

Koncepcióról 
szóló határozat 

K N N N Nem törvé- 

nyes határo- 

zat hozatal 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

3. Költségvetési tervezés 
- a tervezet elkészítésére való elmé- 
leti, szakmai felkészülés 

Áht, Áht. műk. rendje és 
költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 
zott szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 
által meghatáro- 

zott, illetve és a 

szabályzat sze- 
rint 

Felelősség: 
intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 

Információ: 
fenntartó, pénz. 
csoport 

Intézményveze- 
tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Központi utasí- 
tások, tájékozta- 

tók, kinyomta- 

tott jogszabály- 
ok, fenntartói 
utasítások 

K N N N Nem megfelelő 
tájékozódás É N 

T N 

E N 

U N 

- a tervezés munkafolyamatokra va- 
ló lebontása, munkamegosztás 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 
zott, illetve és a 

szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: in- 

tézményveze- 
tő, gazd. vezető, 

Információ: 

fenntartó, pénz. 
csoport, intéz- 
mény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 
dasági veze- tő 

Belső utasítás K N N N Nem megfelelő 

munkamegosz- 
tás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a tervezéssel kapcsolatos feladatel- 

látásra vonatkozó ált. szabályok 

meghat. és betartatása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: in- 

tézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 

fenntartó, pénz. 
csoport, intéz- 
mény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 
→ 

gazdasági cso- 
port 

Költségvetési 

beszámolási 

szabályzat 

K N N N Nem aktuális 
szabályozás É N 

T N 

E N 

U N 

- a tervezés során ellátandó egyezte- 
tési feladatok 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: in- 

tézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 

fenntartó, pénz. 
csoport, intéz- 
mény 

Intézményveze- 
tő → 

gazd. vezető → 
egyeztetésben 

érdekeltek 

Egyezetési do- 
kumentumok 

K N N N Az egyeztetési 

feladatok teljes- 

körűségének 
hiánya 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a személyi juttatások és a létszám- 
előirányzat tervezése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat, közszolgálati 
szabályzat, (kollektív 

szerződés) 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 

intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Tervezési mun- 
kapéldány 

K N N N Megalapozott- 

ság hiánya (lét- 

számintézkedés 
figyelembe vé- 

tele) 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a munkaadókat terhelő járulékok 
tervezése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat, közszolgálati 

szabályzat (kollektív szer- 
ződés) 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 

szabályzat sze- 
rint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 

Információ: 
intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Tervezési mun- 
kapéldány 

K N N N Megalapozott- 

ság hiánya (vál- 

tozások figyel- 

men kívül) 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

- dologi jellegű kiadások tervezése Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat, korábbi tervek 

A szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 
zott, illetve és a 

szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő, gazd. vezető, 

Információ: 

intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 
dasági veze- tő 

Tervezési mun- 
kapéldány 

K N N N Megalapo- 

zottság hiá- 
nya, valós 

erőforrásigé- 

nyek felmé- 
rése, infláció 
figyelembe 
vétele 

É N 

T N 

E N 

U N 

- juttatások, támogatások tervezése Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat, helyi szociális 

rendelet, gyermekvédelmi 
ellátásokra vonatkozó he- 
lyi rendelet 

A szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 
zott, illetve és a 

szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő, gazd. vezető, 

Információ: 

intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 
dasági veze- tő 

Tervezési mun- 
kapéldány 

K N N N Megalapo- 

zottság hiá- 
nya 

É N 

T N 

E N 

U N 

- beruházások, felújítások és egyéb 

felhalmozási célú kiadások, támoga- 

tások tervezése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 

intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Tervezési mun- 
kapéldány 

K N N N Megalapo- 

zottság hiá- 

nya 
É N 

T N 

E N 

U N 

- saját bevételek tervezése Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat, bevételi elő- 
írások 

A szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 

intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Tervezési mun- 

kapéldány, adott 

évi bevételi elő- 
írások 

K N N N Megalapo- 

zottság hiá- 

nya (csak a 
reális bevéte- 

lek) 

É N 

T N 

E N 

U N 

- átvett pénzeszközök tervezése Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat, az állami tá- 
mogatások tervezésre vo- 
natkozó útmutatók, leirat- 
ok 

A szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 

intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Tervezési mun- 

kapéldány 

K N N N Megalapo- 

zottság 

(megfelelő 
állami támo- 
gatás igény- 
lés) 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az előző évi pénzmaradvány terve- 
zése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat, a pénzmarad- 
ványra vonatkozó belső 

rendelkezések 

A szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 

intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Tervezési mun- 
kapéldány 

K N N N Megalapo- 
zottság É N 

T N 

E N 

U N 

- a bevételi és kiadási előirányzatok 

egyensúlyának megteremtése, tarta- 

lék és/vagy hitel tervezése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 

intézmény 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Tervezési mun- 

kapéldány 

K N N N Nem valós 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

- a költségvetési tervezet elkészítése Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat, központi út- 

mutatók 

A szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 
zott, illetve és a 

szabályzat sze- 

rint 

Felelős: in- 

tézményveze- 
tő, 

Információ: 

intézmény, 
fenntartó. 

Intézményveze- 

tés → gazz- 
dasági ve- zető 
→ 

→ intézmény- 
vezető 

Költségvetési 
tervezet 

K N N N A költségve- 

tési tervezet 
nem megfe- 

lelő tartalma 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a költségvetési -tervezet előterjesz- 

tésének elkészítése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A szabályzat 

szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelős: in- 

tézményveze- 

tő, 
Információ: 

intézmény, 

fenntartó. 

Intézményveze- 

tés → gazz- 

dasági ve- zető 
→ 

→ intézmény- 
vezető 

A költségvetési- 

tervezet előter- 

jesztése 

K N N N Nem megfe- 

lelő előkészí- 

tés (tartalom) 

É N 

T N 

E N 

U N 

É N 

T N 

E N 

U N 

- részvétel a költségvetési rendelet 
fenntartó általi megtárgyalásán 

Áht, Áht. műk. rendje és 
költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 
által meghatáro- 

zott, illetve és a 

szabályzat sze- 
rint 

Felelősség: 
képv. testület, 

polgármester, 

Információ: 
képv.- testület, 

polgármester, 
intézményveze- 
tő 

Intézményveze- 
tés → pol- 

gármester és 

intézményveze- 
tő 

Költségvetési 
rendelettervezet 

és előterjesztés, 

a jóváhagyott 
rendelet 

K N N N A költségve- 
tés nem ha- 

táridőre tör- 

ténő jóváha- 
gyása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az elemi költségvetés megállapítá- 

sa, dokumentációjának elkészítése, 
továbbítása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 
zott, illetve és a 

szabályzat sze- 
rint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő, gazd. vezető, 

Információ: 
fenntartó, pénz. 

csoport 

Intézményveze- 

tő → gaz- 
dasági veze- tő 

Elemi költség- 
vetés, az elemi 
költségvetés 
alapján a részle- 
tes eredeti elő- 
irányzatok me- 
ghatározása 
szakfeladaton- 
ként, eredeti 
előirányzatok 
köny-velési 
naplója 

K N N Előirány- 

zat köny- 
velés 

A dokumen- 

tációk határ- 
időn túli, 

és/vagy tar- 
talmilag 

helytelen ki- 

töltése, elő- 
irányzat- 

könyvelés 

elmaradása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a költségvetési dokumentációk 
megőrzése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A szabályzat 
szerint 

Önkormányzat 

által meghatáro- 

zott, illetve és a 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő, gazd. vezető, 
Információ: 
fenntartó, pénz. 
csoport 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

A tervezés során 

keletkezett és 

felhasznált do- 
kumentumok 

listája 

K N N N Nem megfe- 

lelő kezelés, 

tárolás 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 

1/B. számú táblázat 
 

 

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

az ellenőrzési pontokkal és az ez ellenőrzési feladatokkal 
 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

1. Közép és hosszú távú program (minőségirányítási program) 

- az intézmény 

közép és hosszú 

távú programjá- 

nak előkészítése 

Intézmény- 

vezető el- 

lenőrzi, 
hogy 
elkészült-e 

4 évente Megbeszélés Intézmény- 
vezető 

Legalább 

program 

készítésenké 

nt 

Tervezet megte- 

kintése, konzul- 

táció 

Intézmény- 
vezető 

Feladat alatt 
min. egyszer 

Végleges gazda- 

sági programter- 

vezet megtekin- 

tése, ellenőrzése 

Intézmény- 
vezető 

Aktuálisan 

- az intézmény 

közép és hosszú 

távú programjá- 

nak módosítása, 

felülvizsgálata 

Az intéz- 

ményvezető 

ellenőrzi, 

hogy elké- 

szült-e 

évente Megbeszélés Intézmény- 
vezető 

Cikluson- 

ként min. 

egyszer 

Tervezet megte- 

kintése, konzul- 

táció 

Intézmény- 
vezető 

Feladat alatt 
min. egyszer 

A módosításter- 

vezet, illetve a fe- 

lülvizsgálat 

eredményének 
megtekintése, el- 

lenőrzése 

Intézmény- 
vezető 

Aktuálisan 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

2. Költségvetési koncepció 
- koncepció összeállí- 

tása 

Intézményveze- 

tő felügyeli a 
folyamatot, 

konzultál az in- 

tézményvezetők 

kel, egyéb bi- 

zottságokkal 

Évente Megbeszélés, illetve a 

tárgyév ¾ éves gaz- 
dálkodásról szóló be- 

számoló-tervezet át- 

tekintése, 

az intézmény bevételi 

forrásainak számba- 

vétele, 
az ellátandó feladatok 

felmérése 

Gazdasági ve- 

zető, intéz- 
ményvezető 

Koncepció ösz- 
szeállítása előtt 

Jogszabályi és belső 

előírásokkal való fo- 
lyamatos egyeztetés 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos Megbeszélés, konzul- 

táció során annak el- 
lenőrzése, hogy a 

koncepcióban figye- 

lembe vették-e a he- 

lyen képződő bevéte- 

leket, valamint az is- 

mert kötelezettsége- 
ket 

Intézményveze- 

tő, gazdasági 
vezető 

A koncepció 

véleményezte- 
tése előtt 

- koncepció vélemé- 
nyeztetése 

Az intézmény- 

vezető koordi- 
nálja a 

véleményez- 

tetési feladato- 
kat, ellenőrzi 
azok teljes- 
körűségét 

évente Beszámoltatás, hogy 

a koncepció vélemé- 
nyeztetése mely szer- 

veket érinti 

Intézményveze- 
tő 

A koncepció 

összeállítását 
követően 

Beszámoltatás arról, 

hogy a véleményezte- 
tésre jogosultak meg- 

kapták a koncepció- 

tervezetet 

Gazdasági ve- 
zető 

A véleményez- 

tetés alatt leg- 
alább 1 alka- 

lommal 

Dokumentum ellen- 

őrzés: a véleményeket 
csatolták-e a koncep- 

ciótervezethez 

Intézményveze- 
tő 

A koncepció 
benyújtása előtt 

- koncepció benyúj- 

tása 

Az intézmény- 

vezető ellenőr- 
zi, hogy a kon- 

cepció határidő- 
re benyújtásra 
került-e 

évente A véleményezett kon- 

cepciótervezet be- 
nyújtás előtti áttekin- 

tése 

Intézményveze- 

tő 

A benyújtás 

előtt 
      

- koncepció megtár- 
gyalása 

Az intézmény- 
vezető elvégzi a 

koncepció meg- 

tárgyaláskor a 
törvényességi 

ellenőrzést 

évente       A képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyve 

alapján a végleges, 

jóváhagyott koncep- 
ció áttekintése 

Intézményveze- 
tő, gazdasági 

vezető, fenntar- 

tó 

A koncepció 
megtárgyalása 

után 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

3. Költségvetési tervezés 
- a tervezet elkészíté- 

sére való elméleti, 
szakmai felkészülés 

Az intézmény- 

vezető  szóbeli 
beszámoltatása 
a felkészülésről 

évente Szakmai konzultáció, 

értekezleten való 
részvétel megbeszélé- 
se 

Intézményveze- 

tő, gazdasági 
vezető, fenntar- 
tó 

Tervezési mun- 
kák előtt 

Központi irányelvek, 

útmutatók áttekintése 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos A tervezés elméleti 

szakmai dokumentu- 
mai meglétének el- 
lenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

Tervezés során 

- a tervezés munkafo- 

lyamatokra való le- 

bontása, munkameg- 

osztás 

Az intézmény- 

vezető ellenőrzi 

a munkafolya- 

matok, illetve a 
munkamegosz- 
tás célszerűsé- 
gét 

évente Írásos feljegyzés az 

egyes tervezési mun- 

kafolyamatok ellátá- 

sának várható idősza- 
kairól, és a munka- 

megosztás rendjéről 

Intézményveze- 
tő 

Tervezési mun- 
kák előtt 

Egyezetés, szóbeli 

beszámoltatás, vala- 

mint az elkészült írott 

anyagokba történő be- 
tekintés 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás 

a tervezési feladatok 

ellátásának menetéről 

Intézményveze- 
tő 

Tervezési fel- 

adatok végén 

- a tervezéssel kap- 
csolatos feladatellá- 

tásra vonatkozó álta- 

lános szabályok 
meghatározása és be- 

tartatása 

Az intézmény- 
vezető ellenőr- 

zi, hogy a sza- 

bályok megha- 
tározásra kerül- 

tek-e 

évente Szóbeli, illetve írás- 
beli utasítás az egyes 

tervszámok alátá- 

masztásának rendjéről 
(pl. tapasztalati ada- 

tok, részletes számítá- 
sok stb. követelmé- 
nye) 

Intézményveze- 
tő 

Tervezési mun- 
kák előtt 

A tervezés munkapél- 
dányaiba, alapszámí- 

tásaiba történő bete- 

kintés, tájékoztatás 
kérés 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos A tervezési dokumen- 
táció – beleértve va- 

lamennyi tervszámot 

megalapozó számí- 
tást, nyilvántartást 

stb. - áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Tervezési fel- 
adatok végén 

- a tervezés során el- 
látandó egyeztetési 

feladatok 

Intézményveze- 
tő egyeztetései 

évente Konzultáció az ellá- 
tandó egyeztetési fel- 

adatokról 

Intézményveze- 
tő 

Tervezési mun- 
kák előtt 

Az egyeztetési felada- 
tok dokumentumai- 

nak, feljegyzéseinek 

áttekintése 

Gazdasági ve- 
zető 

Legalább 1 al- 
kalommal 

Az egyeztetés folya- 
matának áttekintése 
utólag, a rendelkezés- 
re álló dokumentu- 
mok alapján 

Intézményveze- 
tő 

Tervezési fel- 
adatok végén 

- a személyi juttatá- 
sok és a létszám- 

előirányzat tervezése 

Tervszámok 
kontrollja 

az intézmény- 
vezető és a 

gazdasági veze- 

tő által 

évente A tervezést végző 
személy személyi jut- 

tatások tervezésére 

vonatkozó jogszabá- 
lyi, illetve belső sza- 

bályozási háttérisme- 

reteiről való tájéko- 
zódás, illetve a szük- 
séges tájékoztatás 
megadása 

Intézményveze- 
tő 

Személyi jutta- 
tások tervezése 

előtt 

A tervezési folyama- 
tok szakmai nyomon 

követése az elvégzett 

munka áttekintésével, 
szükség esetén kon- 

zultáció 

Gazdasági ve- 
zető 

A tervezés alatt 
legalább 2 alka- 

lommal 

A területre vonatko- 
zóan elkészült terve- 

zet és az azt megala- 

pozó számítások átte- 
kintése, illetve be- 

számoltatás az elvég- 

zett feladatról 

Intézményveze- 
tő 

A személyi jut- 
tatások tervezé- 

si feladatellátá- 

sát követően 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- a munkaadókat 

terhelő járulékok 

tervezése 

Tervszámok 

kontrollja 

az intéz- 

ményvezető 

és a gazdasági 

vezető által 

évente A tervezést végző 

személy munkaadókat 
terhelő járulékok ter- 

vezésére vonatkozó, - 

a tervezésnél alkal- 
mazandó - jogszabá- 

lyi ismereteiről való 

tájékozódás, illetve a 
szükséges tájékozta- 

tás megadása 

Intézményve- 
zető 

A munkaadó- 

kat terhelő já- 

rulékok terve- 

zése előtt 

A tervezési folya- 
matok szakmai 
nyomon követése 
az elvégzett munka 
áttekintésével, 
szükség esetén 

konzultáció a sze- 

mélyi juttatások 
tervezését végző 
bevonásával 

Gazdasági 

vezető 

A tervezés 

alatt legalább 

2 alkalommal 

A területre vonat- 

kozóan elkészült 

tervezet és az azt 

megalapozó számí- 

tások áttekintése, 

illetve beszámolta- 

tás az elvégzett fel- 

adatról 

Intézményve- 
zető 

A munkaadó- 

kat terhelő já- 

rulékok terve- 

zési feladatel- 

látását köve- 

tően 

- dologi jellegű ki- 

adások tervezése 

Tervszámok 

kontrollja 

az intéz- 

ményvezető 

és a gazdasági 

vezető által 

évente A tervezést végző 

személy egyes dologi 

kiadásokra vonatkozó 
jogszabályi (pl. áfa), 

belső szabályozási 

(munkaruha, étkezési 
költségtérítés stb.), a 

tervezésnél figyelem- 

be veendő egyéb té- 

nyezőkkel (pl. fel- 

adatváltozás) kapcso- 

latos ismereteiről való 
tájékozódás, illetve a 
szükséges tájékozta- 
tás megadása 

Intézményve- 
zető 

Dologi jellegű 

kiadások ter- 

vezése előtt 

A tervezési folya- 

matok szakmai 

nyomon követése 

az elvégzett munka 

áttekintésével, 

szükség esetén 

konzultáció 

Gazdasági 

vezető 

A tervezés 

alatt legalább 

2 alkalommal 

A területre vonat- 

kozóan elkészült 

tervezet és az azt 

megalapozó számí- 

tások áttekintése, 

illetve beszámolta- 

tás az elvégzett fel- 

adatról 

Intézményve- 
zető 

A dologi ki- 

adások terve- 

zési feladatel- 

látását köve- 

tően 

- juttatások, támo- 

gatások tervezése 

Tervszámok 

kontrollja 

az intéz- 

ményvezető 

és a gazdasági 

vezető által 

évente Tájékozódás, a terve- 
zést végző személy 
érintett területre vo- 
natkozó jogszabályi, 
belső szabályozási 
ismereteiről, valamint 
a szerv tervezésnél fi- 
gyelembe veendő kö- 
telezettségvállalásaina 

k megbeszélése 

Intézményve- 

zető 

A terület ter- 

vezése előtt 

A tervezési folya- 

matok szakmai 

nyomon követése 

az elvégzett munka 

áttekintésével, 

szükség esetén 

konzultáció 

Gazdasági 

vezető 

A tervezés 

alatt legalább 

2 alkalommal 

A területre vonat- 

kozóan elkészült 

tervezet és az azt 

megalapozó számí- 

tások áttekintése, 

illetve beszámolta- 

tás az elvégzett fel- 

adatról 

Intézményve- 

zető 

A területter- 

vezési fel- 

adatellátását 

követően 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- beruházások, felújí- 

tások és egyéb fel- 
halmozási célú ki- 

adások, támogatások 

tervezése 

Tervszámok 
kontrollja 
az intézmény- 

vezető és a 

gazdasági veze- 
tő által 

évente Tájékozódás a fenn- 

tartó elképzeléseiről, 
valamint az intéz- 

mény feladatellátásá- 

hoz szükséges fejel- 
sztésekről 

Intézményveze- 
tő 

A terület terve- 
zése előtt 

A tervezési folyama- 

tok szakmai nyomon 
követése az elvégzett 

munka áttekintésével, 

szükség esetén kon- 
zultáció, javaslat 

tervvariánsok kidol- 

gozására 

Gazdasági ve- 
zető 

A tervezés alatt 

legalább 2 alka- 
lommal 

A területre vonatko- 
zóan elkészült terve- 
zet és az azt megala- 
pozó számítások átte- 
kintése, illetve be- 
számoltatás az elvég- 
zett feladatról, a terv- 
variánsok megalapo- 
zottságának ellenőr- 
zése konzultációval 

Intézményveze- 
tő 

A terület 

tervezési fel- 
adatellátását 

követően 

- saját bevételek ter- 
vezése 

Tervszámok 
kontrollja 
az intézmény- 
vezető és a 
gazdasági veze- 
tő által 

évente Az ismert és a várható 

bevételi források átte- 
kintése, konzultáció a 

folyamatban lévő 
szerződésekről, testü- 
leti elképzelésekről 

Intézményveze- 
tő, 

A terület terve- 
zése előtt 

A tervezés folyamán 

a munkapéldányok át- 
tekintése, a meglévő 

szerződésekkel, egyéb 
dokumentumokkal 
való összevetése 

Gazdasági ve- 
zető 

A tervezés alatt 

legalább 2 alka- 
lommal 

A bevétel tervének 

elkészítése után a ter- 
vezett adatokról kon- 

zultáció 

Intézményveze- 
tő 

A saját bevéte- 

lek tervezése 
után 

- átvett pénzeszközök 
tervezése 

Tervszámok 
kontrollja 

az intézmény- 

vezető és a 
gazdasági veze- 
tő által 

évente Az egyes források 
igénybevételi lehető- 

ségeinek szakmai át- 

tekintése, az előzetes 
adatszolgáltatás újra 
ellenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

A terület terve- 
zetése előtt 

A tervezési munka- 
példányok, egyéb 

adatszolgáltatások 

egyeztetése, beszá- 

moltatás 

Gazdasági ve- 
zető 

A tervezés alatt 

legalább 2 alka- 

lommal 

A bevételi tervek tel- 
jes dokumentációjá- 

nak ellenőrzése, szük- 

ség esetén szóbeli be- 

számoltatás 

Intézményveze- 
tő 

A terület terve- 
zése után 

- az előző évi pénz- 
maradvány tervezése 

Tervszámok 
kontrollja 

az intézmény- 

vezető és a 
gazdasági veze- 
tő által 

évente A tervezés feltételei- 
nek szakmai áttekin- 

tése a jogszabályi hát- 

térismeretről való be- 
számoltatással 

Intézményveze- 
tő 

A terület terve- 
zése előtt 

A pénzmaradvány 
tervezésének, számí- 

tásainak ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

A tervezés alatt 
legalább 1 alka- 

lommal 

A pénzmaradvány 
tervezését alátámasz- 

tó számítások ellenőr- 

zése 

Intézményveze- 
tő 

A terület terve- 
zési feladatellá- 

tását követően 

- a bevételi és kiadási 

előirányzatok egyen- 

súlyának megterem- 
tése, tartalék és/vagy 

hitel tervezése 

Tervszámok 
kontrollja 

az intézmény- 
vezető és a 

gazdasági veze- 

tő által 

évente Előzetes konzultáció 

a bevételi és kiadási 

előirányzatokról, azok 
főösszegeiről, az 

egyezőség megterem- 

tésének lehetőségeiről 

Intézményveze- 
tő 

A részterületek 

tervezését kö- 

vetően 

Az egyensúly megte- 

remtésére vonatkozó 

levezetések, munka- 
lapok áttekintése 

Gazdasági ve- 
zető 

A feladat alatt 

legalább 1 alka- 

lommal 

A bevételi és kiadási 

előirányzatok egyező- 

ségének ellenőrzése 
az összesített adatokat 

tartalmazó dokumen- 
tumok, kimutatások 
alapján 

Intézményveze- 
tő 

Az összesített 

adatokat tartal- 

mazó 
tervek elkészí- 

tését követően 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- a költségvetési ter- 

vezet elkészítése 

A tervezet ösz- 
szeállításának 
ellenőrzése 
(jogszabályok 
figyelembevéte- 
le) az intéz- 
ményvezető és 
a gazdasági ve- 
zető által 

évente Előzetes szakmai 

konzultáció a rende- 
lettervezet tartalmá- 

val, formájával kap- 

csolatos vezetői elvá- 
rásokról 

Intézményveze- 
tő 

A tervszámok 

kidolgozása 
után 

A költségvetési terve- 

zet kidolgozása során 
szóbeli egyeztetés, il- 

letve a félkész anya- 

gok, piszkozatok át- 
tekintése 

Gazdasági ve- 
zető 

A rendeletter- 

vezet összeállí- 
tása során leg- 

alább 2 alka- 

lommal 

A kész költségvetési 

tervezet áttekintése, 
illetve beszámoltatás 

a feladat ellátásáról 

Intézményveze- 
tő 

A rendeletter- 

vezet elkészíté- 
sét követően 

- a költségvetési ter- 

vezet előterjesztésé- 

nek elkészítése 

Az előterjesztés 

tartalmi kellé- 

keinek ellenőr- 
zése (intéz- 

ményvezető) 

évente A vonatkozó belső 

előírások, pl. SZMSZ 

áttekintése, és az elő- 
terjesztéssel szembeni 
elvárások megbeszé- 
lése 

Intézményveze- 
tő 

A költségvetési 

tervezet elké- 

szítését követő- 
en 

Az előterjesztés ösz- 

szeállítása közben a 

készülő dokumentá- 
cióba való betekintés, 
illetve szükség esetén 
konzultáció 

Gazdasági ve- 
zető 

Az előterjesztés 

elkészítése 

közben leg- 
alább 1 alka- 

lommal 

A kész előterjesztés 

áttekintése, szóbeli 

beszámoltatás a fel- 
adatról 

Intézményveze- 
tő 

Az előterjesztés 

elkészítését kö- 

vetően 

- részvétel a költség- 

vetési rendelet fenn- 
tartó általi megtár- 

gyalásán 

A törvényességi 

ellenőrzés biz- 
tosítása az ülé- 

sen (intéz- 

ményvezető) 

évente A képviselő-testület 

rendeletet megtárgya- 
ló ülésére, mint tájé- 

koztatást adó személy 

felkészültségének el- 
lenőrzése konzultáci- 
óval 

Intézményveze- 
tő 

A testületi ülés 
előtt 

      

- az elemi költségve- 

tés megállapítása, 
dokumentációjának 

elkészítése, továbbí- 

tása 

A megfelelő 

szerkezetű, tar- 
talmú doku- 

mentációk elő- 

állítása (intéz- 
ményvezető, 
gazdasági veze- 
tő) 

évente Az elemi költségvetés 

tartalmi követelmé- 
nyeivel kapcsolatos 

szakmai ismeretek 

felfrissítése konzultá- 
cióval, a tervezési se- 
gédanyagok áttekinté- 
sével 

Intézményveze- 
tő 

Elemi költség- 

vetés összeállí- 
tása előtt 

Az elemi költségvetés 

megállapítása során a 
munkapéldányok el- 

lenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatosan Az elkészített elemi 

költségvetés és a jó- 
váhagyott költségve- 

tési rendelet áttekinté- 

sével 

Intézményveze- 
tő 

Az elemi költ- 

ségvetés elké- 
szítését követő- 

en, de annak in- 

formációs rend- 
szerbe való to- 

vábbítása előtt 

- a költségvetési do- 

kumentációk megőr- 

zése 

A dokumentá- 
ciók kezelésé- 

nek ellenőrzése 

(intézményve- 
zető, gazdasági 
vezető) 

évente A kész dokumentáci- 
ók kezelésére vonat- 

kozó utasítás megadá- 

sa 

Intézményveze- 
tő 

A dokumentá- 

ciók elkészíté- 

sét követően 

   A dokumentációk tá- 
rolásának ellenőrzése 

beszámoltatással, il- 

letve a kezelés mód- 
jának áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Alkalomszerű- 
en 



 

 
 

2/A. számú táblázat 
 

 

A gazdasági végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal felelősségi és információs szintekkel és az irá- 

nyítási folyamat megadásával 
 

 

 

 

 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

1. Szabályzatok elkészítése, aktualizálása 
- működést megalapozó szabályza- 
tok elkészítése, aktualizálása 

Áht., Áht. végrehajtási ren- 
delete 

Intézményveze- 

tő és gazdasági 
vezető 

A szabályzatké- 

szítési kötele- 
zettséget elren- 

delő jogszabály 

szerint, illetve 
évente 

Felelősség: 

Intézményveze- 
tő 

Információs 

szint: In- 
tézményveze- 

tés 

Intézményveze- 

tő → gaz- 
dasági veze- tő 

Szabályzatok (A 
belső ellenőrzé- 
si kézikönyv- 
ben, illetve a 
költségvetési el- 
lenőrzési sza- 
bályzatban me- 
ghatározottak 
szerint) 

K N N N Nem megfe- 

lelő szabá- 
lyozási háttér 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a gazdasági-gazdálkodási terület 

költségvetési végrehajtási szabály- 

zatainak elkészítése, aktualizálása 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei 

Intézménvvezet 

ő, gazdasági ve- 

zetője, munka- 
köri leírások 

szerint 

A szabályzatké- 

szítési kötele- 

zettséget elren- 
delő jogszabály 

szerint, illetve 
évente 

Felelősség: 

Intézményveze- 

tő 
Információs 

szint: In- 
tézményveze- 

tés 

Intézményveze- 

tő → gaz- 

dasági veze- tő 

Szabályzatok (A 

belső ellenőrzé- 

si kézikönyv- 
ben, illetve a 

költségvetési el- 
lenőrzési 

sza bályzatban 

meghatározottak 
szerint) 

K N N N Nem megfe- 

lelő szabá- 

lyozási háttér 

É N 

T N 

E N 

U N 

 

 

 

Megjegyzés: K: Kötelezettségvállalás; É: Érvényesítés; T: Teljesítés szakmai igazolása; E: Ellenjegyzés; U: Utalványozás 



 

 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

2. A személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználása 

- a személyi juttatások körébe 

tartozó adott hónapot érintő vál- 

tozások, módosítások össze- 

gyűjtése 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illet- 

ve a munkakö- 
ri leírások sze- 
rint 

Tárgyhóban 

folyamatos 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági te- 
rületeken dol- 
gozók 

gazdasági ve- 
zető 

Létszámjelen- 

tés, egyéb do- 

kumentumok 

(jub. jutalom, 

táppénz stb.) 

K N N N Nem teljes 

információ É N 

T N 

E N 

U N 

- adatváltozások továbbítása a 

számfejtéshez 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illet- 

ve a munkakö- 
ri leírások sze- 
rint 

Folyamatos, 

legkésőbb 

tárgyhó 20 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági te- 
rületeken dol- 
gozók 

gazdasági ve- 

zető 

Továbbítás 

dokumentu- 

ma, illetve az 

összesítő 

K N N N Az infor- 

mációk to- 

vábbításán 

ak hiánya 

É N 

T N 

E N 

U N 

- személyi juttatások felhaszná- 

lása során átutalások összeállí- 

tása, indítása 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illet- 

ve a munkakö- 
ri leírások sze- 
rint 

Bérfizetés 

előtt 3 mun- 

kanap 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági te- 
rületeken dol- 
gozók 

gazdasági ve- 
zető 

Továbbítás 

dokumentu- 

ma, illetve az 

összesítő 

K N V V Megfelelő 
utalások É N 

T N 

E N 

U N 

- személyi juttatások felhaszná- 

lása során kézpénzes kifizetés 

Pénzkezelési szabály- 

zat 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illet- 

ve a munkakö- 
ri leírások sze- 
rint 

A bérfizetés 

napján, illetve 

a jegyző utasí- 

tása szerint 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági te- 
rületeken dol- 
gozók 

gazdasági ve- 
zető 

Továbbítás 

dokumentu- 

ma, illetve az 

összesítő 

K V V V A kifizetés 

jogszerű- 

sége 
É V 

T V 

E V 

U V 

- személyi juttatások és lét- 

szám-előirányzat felhasználás 

nyomon követése 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, Számviteli 

törvény, Számviteli 

törvény végrehajtási 

rendeletei 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illet- 

ve a munkakö- 

ri leírások sze- 
rint 

Folyamatos Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági te- 

rületeken dol- 
gozók 

gazdasági ve- 

zető 
Személyi jut- 

tatások anali- 

tikus nyilván- 

tartása, 

könyvelési 

naplók 

K N N V 

(elő- 

irányzat 

könyve- 

lés) 

Előirány- 

zat- fel- 

haszná- 

lás helyes- 

sége 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

- jutalom előirányzata és a juta- 

lom kifizetése, valamint a kifi- 

zetett összegek ellenőrzése 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, Számviteli 

törvény, Számviteli 

törvény végrehajtási 

rendeletei 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illet- 

ve a munkakö- 

ri leírások sze- 
rint 

A kifizetés al- 

kalomszerű, a 

nyomon köve- 

tés folyamatos 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági te- 

rületeken dol- 
gozók 

gazdasági ve- 
zető 

Személyi jut- 

tatások anali- 

tikus nyilván- 

tartása, 

könyvelési 

naplók 

K N V V Jutalom kifi- 

zetésének jog- 

szerűsége 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az előirányzat-felhasználási 

terv személyi juttatásokra 

vonatkozó részének betartá- 

sa, módosítási javaslatok ki- 

dolgozása 

Áht., Áht. végrehaj- 

tási rendelete, elő- 

irányzat- fel- 

használási ütem- 

terv, 

költségvetési rende- 

let 

Gazdálkodá- 
si ügyintéző 

– gazdálko- 

dási ügy- 

rend, illetve 

a munkaköri 

leírások sze- 

rint 

A betartás 

határideje 

folyamatos, 

a módosítási 

javaslatok 

határideje 

negyedéven- 

ként 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági te- 

rületeken dol- 

gozók 

gazdasági 

vezető 

Személyi 

juttatások 

analitikus 

nyilvántartá- 

sa, könyve- 

lési naplók, 

elő- 

irányzat- 

felhasználási 

ütemterv 

K N N N Nem megfe- 

lelő elő- 

irányzat- 

felhasználási 

ütemterv 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

3. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 
- a dologi kiadások beszerzésével 
kapcsolatos munkamegosztás átte- 

kintése tevékenységi területenként, 

feladatonként, szakfeladatonként 

Áht., Áht. végrehajtási 
rendelete, számviteli rend 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 

írások szerint 

Negyedéven- 
ként 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 
dasági terü- 

leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

Analitikus nyil- 
vántartás ott, 

ahol azt a belső 

számviteli rend 
előírja 

K N N N Nem megfe- 
lelő munka- 

megosztás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a megrendelések és felhasználások 

kezelése, a kiadási előirányzatok tel- 

jesítése 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, számviteli rend, 

előirányzat-felhasználási 
ütemterv, 
költségvetési rendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 
szint: gaz- 

dasági terü- 

leteken dolgo- 
zók 

gazdasági veze- 
tő 

Analitikus nyil- 

vántartás ott, 

ahol azt a belső 
számviteli rend 

előírja, könyve- 

lési naplók, 
előir. felh. 
ü.terv 

K V V V Nem megfe- 
lelő kezelés É V 

T V 

E V 

U V 

- az előirányzat-felhasználási terv 

dologi kiadásokra vonatkozó részé- 

nek betartása, módosítási javaslatok 
kidolgozása 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, előirányzat- 

felhasználási ütemterv, 
költségvetési rendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

A betartás határ- 

ideje folyama- 

tos, a módosítá- 
si javaslatok ha- 

tárideje negyed- 

évenként 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 
szint: gaz- 

dasági terü- 

leteken dolgo- 
zók 

gazdasági veze- 
tő 

Egyes dologi 

kiadások anali- 

tikus nyilvántar- 
tása, könyvelési 

naplók, előir. 

felh. ütemterv 

K N N N Nem elő- 

irányzat- 

felhasználási 
terv szerinti 

gazdálkodás 

É N 

T N 

E N 

U N 

Beérkező számlák kezelése Lásd a megegyező cím alatt. 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

4. A felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása 
- a felhalmozási kiadások teljesíté- 
sével kapcsolatos felelősségi kate- 

góriák áttekintése 

Áht., Áht. végrehajtási 
rendelete, számviteli rend, 

Közbeszerzési szabályzat 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Negyedéven- 
ként 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs 

szint: fenntar- 

tó, gaz- dasági 

területe- ken 

dolgozók 

gazdasági veze- 
tő 

Analitikus nyil- 
vántartás ott, 

ahol azt a belső 

számviteli rend 

előírja 

K N N N Nem megfelelő 
munkamegosz- 

tás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az előirányzat-felhasználási terv 

felhalmozási kiadásokra vonatkozó 
részének betartása, módosítási ja- 

vaslatok kidolgozása 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, előirányzat- 
felhasználási ütemterv, 

költségvetési rendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 
gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 
írások szerint 

A betartás határ- 

ideje folyama- 
tos, a módosítá- 

si javaslatok ha- 

tárideje negyed- 
évenként 

Felelősség: 

gazd. vezető, 
Információs 

szint: gaz- 

dasági terü- 
leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

Egyes felhal- 

mozási kiadások 
analitikus nyil- 

vántartása, 

könyvelési nap- 
lók, előirányzat- 
felhasználási 
ütemterv 

K N N N Nem előirány- 

zat-felhasználási 
terv szerinti 

gazdálkodás 

É N 

T N 

E N 

U N 

Beérkező számlák kezelése Lásd a megegyező cím alatt. 

Beszerzések bonyolítása Lásd a megegyező cím alatt. 



 

 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

5. A saját bevétek előirányzat teljesítése 
- a saját bevételek beszedésével 
kapcsolatos munkamegosztás átte- 

kintése tevékenységi területenként, 

feladatonként, szakfeladatonként 

Áht., Áht. végrehajtási 
rendelete, számviteli rend, 

helyi adórendeletek 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 

írások szerint 

Évenként Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 
dasági terü- 

leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

Ha szükséges, a 
munkaköri le- 

írások módosí- 

tása 

K N N N Nem megfe- 
lelő munka- 

megosztás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a bérleti díjak beszedése Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, számviteli rend, 

költségvetési rendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatosan, 

bérleti szerző- 

dések szerint 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 
szint: gaz- 

dasági terü- 

leteken dolgo- 
zók 

gazdasági veze- 
tő 

Analitikus nyil- 

vántartás ott, 

ahol azt a belső 
számviteli rend 

előírja, könyve- 

lési naplók, elő- 
irányzat- fel- 
használási 
ütemterv 

K V V V Minden bér- 

leti díj be- 

szedése 

É V 

T V 

E V 

U V 

- a térítési díjak beszedése Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, számviteli rend, 

a térítési díjak beszedésé- 

re, nyilvántartására vonat- 

kozó jogszabály, helyi 

rendeletek, költségvetési 
rendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági terü- 

leteken dolgo- 
zók 

gazdasági veze- 
tő 

Analitikus nyil- 
vántartás ott, 
ahol azt a belső 
számviteli rend, 
illetve a térítési 
díjra vonatkozó 
jogszabályok 
előírják, köny- 
velési naplók 

K N V V A térítési dí- 

jak teljes kö- 

rű beszedése 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a térítési díj kintlévőségek behajtá- 
sa 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, számviteli rend, 

a térítési díj beszedésére, 
nyilvántartására vonatko- 

zó jogszabály, helyi adó- 
rendeletek, költségvetési 
rendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Esedékességet 
követően 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 
szint: gaz- 

dasági terü- 
leteken dolgo- 
zók 

gazdasági veze- 
tő 

Kintlévőségek 

nyilvántartása, 

beszedési intéz- 
kedések 

nyilvántartása 

K N V V A térítési díj 

kintlévősé- 

gek hatékony 
beszedése 

É N 

T N 

E N 

U N 

- egyéb, az előzőekben ki nem emelt 
bevételek 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, számviteli rend, 

költségvetési rendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 
szint: gaz- 

dasági terü- 
leteken dolgo- 
zók 

gazdasági veze- 
tő 

Analitikus nyil- 

vántartás ott, 

ahol azt a belső 
számviteli rend 

előírja, könyve- 

lési naplók 

K N V V Jogos bevé- 

telek besze- 

dése 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

- az előirányzat-felhasználási terv 
bevételekre vonatkozó részének be- 

tartása, módosítási javaslatok kidol- 

gozása 

Áht., Áht. végrehajtási 
rendelete, költségvetési 

rendelet, előirányzat- 

felhasználási ütemterv 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 

írások szerint 

A betartás határ- 
ideje folyama- 

tos, a módosítá- 

si javaslatok ha- 
tárideje negyed- 

évenként 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 
dasági terü- 
leteken dolgo- 
zók 

gazdasági veze- 
tő 

Egyes bevételek 
analitikus nyil- 

vántartása, 

Könyvelési nap- 
lók, előirányzat- 
felhasználási 
ütemterv 

K N N N Nem előirány- 
zat-felhasználási 

terv szerinti 

gazdálkodás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- Számlázás és vevőkkel kapcsola- 
tos feladatok 

Lásd a megegyező cím alatt. 



 

 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

6. Egyéb források előirányzatának teljesítése 
- az év közben igényelhető támoga- 
tások, hozzájárulások, egyéb forrá- 

sok igénylése 

Áht., Áht. végrehajtási 
rendelete, központi leirat- 

ok 

Szerv vezetője, 
illetve a gazdál- 

kodási vezető, 

gazdasági ügy- 
intéző – gazdál- 

kodási ügyrend, 

illetve a munka- 
köri leírások 

szerint 

A vonatkozó 
jogszabályok, 

előírások szerint 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 
dasági terü- 

leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

Egyes támoga- 
tások igénylésé- 

nek és a támo- 

gatás gazdasági 
teljesítésének 

egyeztetési célú 

analitikus nyil- 
vántartása, 

könyvelési nap- 

lók, előirányzat- 
felhasználási 
ütemterv 

K N N N Megfelelő 
igénylés É N 

T N 

E N 

U N 

- pályázatok Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, központi leirat- 
ok, pályázati kiírások 

Jegyző, gazda- 
sági vezető 

A vonatkozó 

jogszabályok, 
előírások szerint 

Felelősség: 

gazd. vezető, 
Információs 

szint: gaz- 

dasági terü- 
leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

A pályázattal 

kapcsolatos 
gazdasági tel- 

jesí- tések 

egyezteté- si 
célú analiti- kus 

nyilvántar- tása, 

könyvelési 

naplók, elő- 

irányzat- fel- 
használási 
ütemterv 

K V V V Pályázati le- 

hetőségek 
kihasználása 

É V 

T V 

E V 

U V 

- támogatások és pályázatok elszá- 
molása 

Áht., Áht. végrehajtási 
rendelete, központi leirat- 

ok, pályázati kiírások, pá- 

lyázatok elszámolására 
vonatkozó szabályok 

Szerv vezetője, 
illetve a gazdál- 

kodási vezető, 

gazdasági ügy- 
intéző – gazdál- 

kodási ügyrend, 

illetve a munka- 
köri leírások 

szerint 

A vonatkozó 
jogszabályok, 

előírások szerint 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 
dasági terü- 

leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

A pályázattal 
kapcsolatos 

gazdasági tel- 

jesí- tések 
egyezteté- si 

célú analiti- kus 

nyilvántar- tása, 
könyvelési 

naplók, elő- 

irányzat- fel- 
használási 
ütemterv 

K V V V Az elszámo- 
lások korrekt 

végrehajtása 

É V 

T V 

E V 

U V 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

7. Főkönyvi és analitikus könyvelés 
- a főkönyvi könyvelés Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, számviteli rend, 

számviteli jogszabályok 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos, 
legalább havon- 

ta 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági terü- 

leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

Könyvelési nap- 
lók 

K N V V Téves rögzí- 
tés a fő- 

könyvi 

számlákon 

É N 

T N 

E N 

U N 

- analitikus könyvelés Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, számviteli rend, 
számviteli jogszabályok 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 
gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 
írások szerint 

Folyamatos, 

legalább havon- 
ta 

Felelősség: 

gazd. vezető, 
Információs 

szint: gaz- 

dasági terü- 
leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

Analitikus nyil- 
vántartások 

K N N V Téves rögzí- 

tés az anali- 
tikus nyil- 

vántartások- 

ban 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a főkönyvi könyvelés és az analiti- 

kus nyilvántartások közötti kapcso- 

lat, feladások 

Áht., Áht. végrehajtási 

rendelete, számviteli rend, 

számviteli jogszabályok 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 
írások szerint 

Egyeztetési te- 

vékenység leg- 

alább havonta, 

főkönyvi köny- 

velésnek feladá- 
sa negyedévente 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs 

szint: gaz- 

dasági terü- 
leteken dolgo- 

zók 

gazdasági veze- 
tő 

Könyvelési nap- 

lók, negyedéves 

feladás bizony- 

latai 

K N N V Feladások 

pontatlansá- 

ga 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

8. Bizonylati rend és bizonylatkezelés 
- a bizonylati rend Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, számvi- 

teli rend, bizonylati sza- 
bályzat, bizonylati album 

Szerv vezetője, 
gazdasági veze- 

tője, munkaköri 

leírása 

A szabályzat 
készítési kötele- 

zettséget elren- 

delő jogszabály 
szerint, illetve 

évente 

Felelősség: 
intézményveze- 

tő 

Információs 
szint: gaz- 

dasági veze- tő 

Gazdasági veze- 
tő → bizonyla- 

tot kiállító, ke- 

zelő 

Bizonylati sza- 
bályzat, bizony- 

lati album 

K N N N A bizonylati 
rend betartásá- 

nak hiánya 

É N 

T N 

E N 

U N 

- bizonylatkezelés Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, bizony- 
lati szabályzat, bizonylati 

album 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 

szint: gaz- 

dasági veze- tő 

Gazdasági veze- 

tő → bizonyla- 

tot kiállító, ke- 
zelő 

Bizonylatok 

(belső bizonyla- 

tok), kimutatá- 
sok 

K N N N Nem megfelelő 
bizonylatkezelés É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

9. Házipénztári pénzkezelési tevékenység 
- készpénz biztosítása Pénzkezelési szabályzat Pénztáros – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 
gazd. vezető 

Információs 

szint: 

pénztáros 

Gazdasági veze- 
tő → pénztáros 

Bevételi és ki- 
adási pénztárbi- 

zonylatok, pénz- 

tárjelentés 

K N N N A folyama- 
tos műkö- 

déshez nem 

elegendő 

készpénz 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a szerv készpénzforgalmának bo- 

nyolítása bevételi és kiadási pénz- 
tárbizonylat alapján 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 
hajtási rendeletei, bizony- 

lati szabályzat, bizonylati 

album, házipénztár és 
pénzkezelési szabályzat 

Pénztáros – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

gazd. vezető 
Információs 

szint: 

pénztáros 

Gazdasági veze- 
tő → pénztáros 

Bevételi és ki- 

adási pénztárbi- 
zonylatok, pénz- 

tárjelentés 

K V V V Téves kifize- 

tések, nem 
megfelelő 

alapbizony- 

latok és 
pénztárbi- 
zonylatok 

É V 

T V 

E V 

U V 

- letétek és egyéb értékek kezelése Számviteli törvény, 
Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, bizony- 

lati szabályzat, bizonylati 
album, házipénztár és 

pénzkezelési szabályzat 

Pénztáros – 
gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 
írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 
gazd. vezető 

Információs 

szint: 
pénztáros 

Gazdasági veze- 
tő → pénztáros 

Letéti bevételi 
és kiadási pénz- 

tárbizonylatok, 

letéti pénztárje- 
lentés, egyéb ér- 
tékek nyilván- 
tartása 

K V V V Letétek, 
egyéb érté- 

kek nem el- 

különített 
kezelése 

É V 

T V 

E V 

U V 

- étkezési utalványok kezelése Számviteli törvény, 
Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, bizony- 

lati szabályzat, bizonylati 
album, házipénztár és 
pénzkezelési szabályzat 

Pénztáros – 
gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 
írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 
gazd. vezető 

Információs 

szint: 
pénztáros 

Gazdasági veze- 
tő → pénztáros 

Bevételi és ki- 
adási pénztárbi- 

zonylatok, pénz- 

tárjelentés 

K N V V Téves kiadás 
és nyilván- 

tartás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- előlegek Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 
hajtási rendeletei, bizony- 

lati szabályzat, bizonylati 
album, házipénztár és 
pénzkezelési szabályzat 

Pénztáros – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

gazd. vezető 
Információs 

szint: 

pénztáros 

Gazdasági veze- 
tő → pénztáros 

Bevételi és ki- 

adási pénztárbi- 
zonylatok, pénz- 

tárjelentés 

K V V V Az előlegek 

nem megfe- 
lelő kezelése 

É V 

T V 

E V 

U V 



 

 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

10. A bankszámlaforgalom kezelési tevékenység 
- a bankszámlaforgalom bonyolítása Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, bizony- 

lati szabályzat, bizonylati 
album, bankszámlapénz 

kezelési szabályzat 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 
intézményveze- 

tő 

Információs 
szint: gaz- 
dasági veze- 
tő 

Gazdasági veze- 
tő → bankszám- 

laforgalom ke- 

zelésében részt- 
vevő 

Banknapló K V V V Nem megfelelő 
bankszámlapénz 

kezelés 

É V 

T V 

E V 

U V 

- az utalások teljesítése Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 
hajtási rendeletei, bizony- 

lati szabályzat, bizonylati 

album, bankszámlapénz 
kezelési szabályzat 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 
gazdálkodási 

ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 
írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 

szint: gaz- 
dasági veze- 
tő 

Gazdasági veze- 

tő → bankszám- 
laforgalom ke- 

zelésében részt- 

vevő 

Szállítók nyil- 

vántartása, ban- 
ki utalás 

K V V V Téves, illetve 

késedelmes uta- 
lások 

É V 

T V 

E V 

U V 

- a saját bankszámlák közötti pénz- 
mozgások bonyolítása 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, bizony- 
lati szabályzat, bizonylati 

album, bankszámlapénz 

kezelési szabályzat 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 

szint: gaz- 
dasági veze- 
tő 

Gazdasági veze- 

tő → bankszám- 

laforgalom ke- 
zelésében részt- 

vevő 

Belső feljegyzés K N V V Átutalások el- 
maradása É N 

T N 

E N 

U N 

- bankszámlaforgalommal kapcsola- 
tos nyilvántartások vezetése 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, bizony- 
lati szabályzat, bizonylati 

album, bankszámlapénz 

kezelési szabályzat 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatos Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 

szint: gaz- 
dasági veze- 
tő 

Gazdasági veze- 

tő → bankszám- 

laforgalom ke- 
zelésében részt- 

vevő 

Bakszámla for- 

galom nyilván- 

tartás 

K N N N Nem megfelelő 
nyilvántartások É N 

T N 

E N 

U N 



 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és információs 

szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

11. A leltározási tevékenység 
- a leltározásra vonatkozó aktuális 
szabályok áttekintése 

Számviteli törvény, 
Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, leltáro- 

zási és leltárkészítési sza- 
bályzat 

Szerv vezetője, 
gazdasági veze- 

tő, gazdálkodási 

ügyintéző – 
gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

Leltározás előtt, 
évente legalább 

1 alkalommal 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs szint: 

leltározásban részt- 
vevő személyek 

Gazdasági veze- 
tő → leltározás- 

ban résztvevő 

személyek 

Jogszabály 
jegyzék 

K N N N Nem az ak- 
tuális szabá- 

lyok ismere- 

te 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a leltározás értékelésénél figye- 
lembe veendő értékelési szabályok 

Számviteli törvény, 
Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, értéke- 

lési szabályzat 

Szerv vezetője, 
gazdasági veze- 

tő, gazdálkodási 

ügyintéző – 
gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

A leltározási, 
értékelési fel- 

adatok ellátása 

előtt, évente 
legalább 1 alka- 

lommal 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs szint: 

leltározásban részt- 
vevő személyek 

Gazdasági veze- 
tő → leltározás- 

ban résztvevő 

személyek 

 
 
 

- 

K N N N Nem az ak- 
tuális szabá- 

lyok ismere- 

te 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a leltározási ütemterv elkészítése Számviteli törvény, 
Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, leltáro- 

zási ütemterv 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

A leltározási 
szabályzat sze- 

rint 

Felelősség: 
gazd. vezető, In- 
formációs szint: 

leltározásban részt- 

vevő személyek 

Gazdasági veze- 
tő → leltározás- 

ban résztvevő 

személyek 

Leltározási 
ütemterv 

K N N N Nem megfe- 
lelő ütem- 

terv 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a leltározási tevékenység tényleges 
végrehajtása 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, leltáro- 
zási és leltárkészítési sza- 

bályzat 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

Leltározási 
ütemterv szerint 

Felelősség: 
gazd. vezető, In- 
formációs szint: 
leltározásban részt- 

vevő személyek 

Gazdasági veze- 

tő → leltározás- 

ban résztvevő 
személyek 

Leltározási 

ütemterv szerint 

(leltározási bi- 
zonylatok, jegy- 

zőkönyvek stb.) 

K N N N A leltározási 

tevékenység 

nem teljes 
körű végre- 

hajtása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a leltárkiértékelés, leltáreltérések 
könyvelése 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, leltáro- 
zási és leltárkészítési sza- 

bályzat 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 

a munkaköri le- 
írások szerint 

Leltározási 
ütemterv szerint 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs szint: 
leltározásban részt- 

vevő személyek 

Gazdasági veze- 

tő → leltározás- 

ban résztvevő 
személyek 

Leltáreltérések 

könyvelési bi- 

zonylata, kiérté- 
kelt leltárak 

K N N V Leltárkiér- 

tékelés és a 

leltárkülön- 
bözetek 

könyvelésé- 
nek elmara- 
dása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- összefoglaló jegyzőkönyv készíté- 
se a leltárról 

Számviteli törvény, 
Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, leltáro- 

zási és leltárkészítési sza- 
bályzat 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

Leltározási 
ütemterv szerint 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs szint: 

leltározásban részt- 
vevő személyek 

Gazdasági veze- 
tő → leltározás- 

ban résztvevő 

személyek 

Összefoglaló 
jegyzőkönyv 

K N N N Jegyző- 
könyv készí- 

tésének 

elmaradása 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és információs 

szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

12. A selejtezési és hasznosítási tevékenység 
- a selejtezésre vonatkozó aktuális 

szabályok áttekintése 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 
hajtási rendeletei, selejte- 

zési szabályzat 

Szerv vezetője, 

gazd. vezető, 
gazd. ügyintéző 

– gazd. ügyrend, 
ill. a munkaköri 
leírások szerint 

A feladatok el- 

látása előtt, 
évente legalább 

1 alkalommal 

Felelősség: 

gazd. vezető, 
Információs szint: 

selejtezéssel érin- 

tett személyek 

Gazdasági veze- 

tő → selejtezés- 
ben résztvevő 

személyek 

Jogszabály és 

szabályzatok 
jegyzéke 

K N N N Nem az ak- 

tuális szabá- 
lyok ismere- 

te 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a selejtezés kezdeményezése Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, selejte- 
zési szabályzat, vagyon- 
gazdálkodási szabályzat, 
vagyonrendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

Selejtezési sza- 

bályzat szerint 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs szint: 
selejtezéssel kez- 

deményezők 

Gazdasági veze- 
tő koordinál 

Selejtezési kez- 

deményezés 

K N N N A kezdemé- 

nyezés el- 

maradása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a felesleges eszközök egyéb hasz- 

nosításának kezdeményezése, javas- 

lata 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, selejte- 
zési szabályzat, vagyon- 
gazdálkodási szabályzat, 
vagyonrendelet 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

Selejtezési sza- 
bályzat szerint 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs szint: 
selejtezéssel kez- 

deményezők 

Gazdasági veze- 
tő koordinál 

Selejtezési kez- 
deményezés 

K N N N A kezdemé- 

nyezés el- 

maradása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a selejtezési tevékenység tényleges 
végrehajtása 

Számviteli törvény, 
Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, selejte- 

zési szabályzat 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

Selejtezési sza- 
bályzat, vala- 

mint a jóváha- 

gyott selejtezési 
okmány szerint 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs szint: 

selejtezéssel bizott- 

sági tagok, int. vez. 

Gazdasági veze- 
tő → selejtezés- 

ben résztvevő 

személyek 

Selejtezési kez- 
deményezés 

K N N N Nem megfe- 
lelő selejte- 

zési tevé- 

kenység 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a selejtezés főkönyvi és analitikus 
elszámolása 

Számviteli törvény, 

Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, selejte- 
zési szabályzat 

Gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 
ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

Selejtezési sza- 

bályzat, vala- 

mint a jóváha- 
gyott selejtezési 

okmány szerint 

Felelősség: 

gazd. vezető, 

Információs szint: 
gazdasági ügyin- 

téző 

Gazdasági veze- 

tő → gazdasági 

ügyintéző 

Selejtezés el- 

számolásának 

bizonylata 

K N N V Nem megfe- 

lelő főkönyv 

elszámolás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a selejtezett eszközök értékesítés- 
sel történő hasznosítása 

Számviteli törvény, 
Számviteli törvény végre- 

hajtási rendeletei, selejte- 

zési szabályzat 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 

írások szerint 

Selejtezési sza- 
bályzat, vala- 

mint a jóváha- 

gyott selejtezési 
okmány szerint 

Felelősség: 
gazd. vezető, 

Információs szint: 

selejtezéssel bizott- 
sági tagok, int. 
vez., gazdasági 
ügyint. 

Gazdasági veze- 
tő → selejtezés- 

ben résztvevő 

személyek 
→ pénz. ügyin- 

téző 

Hasznosításra 

vonatkozó ira- 

tok, számla 

K N V V A hasznosí- 
tás nem 

megfelelő 

elszámolása 

É V 

T N 

E V 

U N 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

13. Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) 
- a területre vonatkozó szabályok át- 
tekintése 

Az Áht., az Áht. végrehaj- 
tási rendelete, a gazdálko- 

dási ügyrend 

Szerv vezetője, 
gazdasági veze- 

tő, gazdálkodási 

ügyintéző – 

gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 
írások szerint 

Évente legalább 
1 alkalommal 

Felelősség: 
intézményveze- 

tő 

Információs 

szint: intéz- 

ményvezetés 

Intézményveze- 
tő → pénzgazd. 

jogkör gyakor- 

lói 

Pénzgazdálko- 
dással kapcsola- 

tos belső szabá- 

lyozás 

K N N N Nem az ak- 
tuális szabá- 

lyok ismere- 

te 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a kötelezettségvállalások bonyolí- 
tása 

Az Áht., az Áht. végrehaj- 

tási rendelete, a gazdálko- 
dási ügyrend 

Gazdálkodási 

ügyrend, illetve 
a munkaköri le- 

írások szerint 

Folyamatosan Felelősség: 

intézményveze- 
tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Intézményveze- 

tő → pénzgazd. 
jogkör gyakor- 

lói, különösen a 

köt. vállaló 

Kötelezettség- 

vállalási nyil- 
vántartás 

K V N V Nem megfe- 

lelő köt. vál- 
lalás, a nyil- 

vántartásba 
vétel elma- 
radása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a kötelezettségvállalások és az 
utalványozások ellenjegyzése 

Az Áht., az Áht. végrehaj- 

tási rendelete, a gazdálko- 

dási ügyrend, pénzgazdál- 
kodási jogkörök szabályo- 

zása 

A pénzgazdál- 

kodási jogkörök 

szabályozása 
szerint 

Folyamatosan Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Intézményveze- 

tő → pénzgazd. 

jogkör gyakor- 
lói, különösen 

az ellenjegyző 

Kötelezettség- 

vállalások, Ér- 

vényesítő lap és 
utalványrendelet 

K N N N Az ellen- 

jegyzés el- 

maradása 

É N 

T N 

E V 

U N 

- a teljesítés szakmai igazolása Az Áht., az Áht. végrehaj- 

tási rendelete, a gazdálko- 

dási ügyrend, pénzgazdál- 
kodási jogkörök szabályo- 

zása 

A pénzgazdál- 

kodási jogkörök 

szabályozása 
szerint 

Folyamatosan Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 

szint: intéz- 

ményvezetés 

Intézményveze- 

tő → pénzgazd. 

jogkör gyakor- 
lói, különösen a 

teljesítés szak- 
mai igazolására 
kijelölt személy 

Érvényesítő lap 

és utalványren- 

delet 

K N N N A teljesítés 

szakmai iga- 

zolásának 
elmaradása 

É N 

T V 

E N 

U N 

- érvényesítés Az Áht., az Áht. végrehaj- 

tási rendelete, a gazdálko- 
dási ügyrend, pénzgazdál- 

kodási jogkörök szabályo- 

zása 

A pénzgazdál- 

kodási jogkörök 
szabályozása 

szerint 

Folyamatosan Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Intézményveze- 

tő → pénzgazd. 
jogkör gyakor- 

lói, különösen 

az érvényesítő 

Érvényesítő lap 

és utalványren- 
delet 

K N N N A nem meg- 

felelő érvé- 
nyesítés 

É V 

T N 

E N 

U N 

- utalványozás Az Áht., az Áht. végrehaj- 
tási rendelete, a gazdálko- 

dási ügyrend, pénzgazdál- 

kodási jogkörök szabályo- 
zása 

A pénzgazdál- 
kodási jogkörök 

szabályozása 

szerint 

Folyamatosan Felelősség: 
intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Intézményveze- 
tő → pénzgazd. 

jogkör gyakor- 

lói, különösen 
az utalványozó 

Érvényesítő lap 
és utalványren- 

delet 

K N N N A nem meg- 
felelő utal- 

ványozás 

É N 

T N 

E N 

U V 



 

 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

14. Vagyongazdálkodás 
- a vagyon nyilvántartása Áht., Áht. végrehajtási 

rendeletei, Számviteli tör- 

vény, Számviteli törvény 

végrehajtási rendeletei, 
vagyonrendelet, számvite- 

li rend 

Gazdálkodási 
ügyintéző – 

munkaköri le- 

írás szerint 

Folyamatosan Felelősség: 
intézményveze- 

tő 

Információs 
szint: in- 
tézményveze- 
tés 

Intézményveze- 
tő → gazd. ve- 

zető 

Vagyonnyilván- 
tartás 

K N N N Nem megfelelő 
nyilvántartás É N 

T N 

E N 

U N 

- a meglévő vagyon hasznosítása Áht., Áht. végrehajtási 

rendeletei, Számviteli tör- 
vény, Számviteli törvény 

végrehajtási rendeletei, 

vagyonrendelet, számvite- 
li rend 

Intézményveze- 

tés, gazdasági 
vezető 

Folyamatosan Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 

szint: in- 
tézményveze- 
tés 

Intézményveze- 

tő → gazd. ve- 
zető 

Analitikus nyil- 
vántartások 

K V V V A hasznosítás 

elmaradása, 
vagy nem a 

megfelelő mód 

kiválasztása 

É V 

T V 

E V 

U V 

- a meglévő vagyon értékesítése Áht., Áht. végrehajtási 

rendeletei, Számviteli tör- 

vény, Számviteli törvény 
végrehajtási rendeletei, 

vagyonrendelet, számvite- 

li rend 

Intézményveze- 

tés, gazdasági 

vezető 

Az értékesítésre 

vonatkozó dön- 

tés, illetve dön- 
tés-előkészítés 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 

szint: in- 
tézményveze- 
tés 

Intézményveze- 

tő → gazd. ve- 

zető 

Szerződés, 
számla 

K V V V A nem megfele- 
lő értékesítés É V 

T V 

E V 

U V 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

15. A féléves beszámolási tevékenység 
- a féléves beszámoló elkészítésére 
való felkészülés 

Áht, Áht. műk. rendje és 
költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 
zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 
szabályok és a 

belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 
intézményveze- 

tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 

→gazd. vezető 

Jogszabályok és 
szabályzatok 

jegyzéke, utasí- 

tások 

K N N N Nem az aktuális 
szabályok isme- 

rete 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a féléves beszámolás főbb munka- 

folyamatokra való lebontása, mun- 
kamegosztás 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 
belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 

szint:  intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 
→gazd. vezető 

Belső utasítás K N N N Nem megfelelő 

munkamegosz- 
tás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a féléves beszámolóval kapcsola- 

tos feladatellátásra vonatkozó álta- 
lános szabályok meghatározása és 

betartatása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 
belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 
→gazd. vezető 

 

 
- 

K N N N Nem az aktuális 

szabályok isme- 
rete 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a költségvetési rendelet címrendjé- 

ről való tájékozódás, a címrend sze- 
rinti féléves beszámolás 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 
belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 
→gazd. vezető 

Címrend K N N N Nem megfelelő 

címrend É N 

T N 

E N 

U N 

- a féléves beszámoló során ellátan- 
dó egyeztetési feladatok 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 
szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 
→gazd. vezető 

Egyeztetési do- 
kumentumok 

K N N N Az egyeztetések 
hiánya É N 

T N 

E N 

U N 

- a féléves beszámoló számszaki 
adatainak előkészítése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 
→gazd. vezető 

Főkönyvi kivo- 

natok, számla- 

forgalmak ki- 

nyomtatása 

K N N N A nem megfele- 
lő előkészítés É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

- a féléves beszámoló számszaki el- 
készítése, a féléves beszámolót jó- 

váhagyó testületi dokumentum (ha- 

tározat/rendelet) előkészítése 

Áht, Áht. műk. rendje és 
költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 
zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 
szabályok és a 

belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 
intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 
→gazd. vezető 

Féléves beszá- 
moló 

K N N N Nem megfe- 
lelő szám- 

szaki adatok 

és előkészí- 
tés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a féléves beszámoló előterjeszté- 

sének összeállítása 

Áht, Áht. műk. rendje, és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 
belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 
→gazd. vezető 

Féléves 

beszámolórende 
let-tervezet elő- 

terjesztése 

K N N N Nem megfe- 

lelő tartalmú 
előterjesztés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- részvétel a féléves beszámolót 

megtárgyaló ülésen 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 
szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 

szint: intéz- 
ményvezetés, 
fenntartó 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 

→gazd. vezető 

Féléves beszá- 

moló-rendelet 

K N N N A döntés 

nem megfe- 

lelő tartalma, 
ill. határidő- 

csúszás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a féléves elemi beszámoló megál- 

lapítása, dokumentációjának elké- 

szítése, továbbítása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 

szerint 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 

→gazd. vezető 

Féléves elemi 

beszámoló 

K N N N Nem megfe- 

lelő időben 

és tartalom- 

mal történő 

összeállítás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a féléves beszámoló dokumentáci- 
ók megőrzése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 
szerint 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 

→gazd. vezető 

Féléves beszá- 

molóval kapcso- 

latosan keletke- 
zett dokumen- 

tumok listája 

K N N N Nem megfe- 
lelő őrzés É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

16. Az éves beszámolási tevékenység 
- az éves beszámoló elkésztésére va- 
ló felkészülés 

Áht, Áht. műk. rendje és 
költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 
zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 
szabályok és a 

belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 
intézményveze- 

tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 

→gazd. vezető 

Jogszabály 
jegyzék, belső 

szabályzatok 

K N N N Nem az ak- 
tuális szabá- 

lyok ismere- 

te 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az éves beszámolás főbb munkafo- 

lyamatokra való lebontása, munka- 
megosztás 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 
belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 

szint:  intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 
→gazd. vezető 

Belső utasítás K N N N Nem megfe- 

lelő munka- 
megosztás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az éves beszámolóval kapcsolatos 

feladatellátásra vonatkozó általános 
szabályok meghatározása és betarta- 

tása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 
belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 
→gazd. vezető 

- K N N N Nem az ak- 

tuális szabá- 
lyok ismere- 

te 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az éves beszámoló során ellátandó 

egyeztetési feladatok 
Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 
belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 
→gazd. vezető 

Egyeztetések 

dokumentumai 

K N N N Az egyezte- 

tések hiánya É N 

T N 

E N 

U N 

- az éves beszámoló számszaki ada- 
tainak előkészítése 

Áht, Áht. műk. rendje, és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 
szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 
→gazd. vezető 

Főkönyvi kivo- 

natok, számla- 

forgalmak ki- 
nyomtatása 

K N N N Nem megfe- 

lelő előkészí- 

tés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a pénzmaradvány, és a személyi 

juttatások maradványának meghatá- 

rozása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat, pénzmarad- 

vánnyal kapcsolatos belső 

szabályzat, utasítás 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 
→gazd. vezető 

Pénzmaradvány 

kimutatása, 

személyi jutta- 

tás maradvá- 
nyának kimuta- 
tása 

K N N N Nem megfe- 

lelő pénzma- 

radvány ki- 

mutatás 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

- az éves beszámoló számszaki elké- 
szítése 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 
szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 

→gazd. vezető 

Éves beszámoló 
tervezete 

K N N N A nem meg- 

felelő elké- 

szítés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az éves beszámoló előterjesztésé- 

nek összeállítása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 
belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 
→gazd. vezető 

A rendeletterve- 

zet előterjeszté- 
se 

K N N N Nem eléggé 

részletes elő- 
terjesztés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az éves beszámolót megtárgyaló 
ülésen való részvétel 

Áht, Áht. műk. rendje és 
költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 
zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 
szabályok és a 

belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 
intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 
tézményvezető 
→gazd. vezető 

Jóváhagyott, 
végleges rende- 

let 

K N N N A döntés 
nem megfe- 

lelő tartalma 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az éves elemi beszámoló megálla- 

pítása, dokumentációjának elkészí- 

tése, továbbítása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 

zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 

szabályok és a 

belső szabályzat 
szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 

tő 
Információs 
szint: intéz- 
ményvezetés 

Fenntartó → In- 

tézményvezető 

→gazd. vezető 

Elemi beszámo- 

ló 

K N N N Nem megfe- 

lelő időben 

és tartalom- 
mal történő 

összeállítás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- az éves beszámoló dokumentációk 
megőrzése 

Áht, Áht. műk. rendje és 
költségvetési, beszámolási 

szabályzat 

A meghatáro- 
zott szabályzat 

szerint 

A megjelölt jog- 
szabályok és a 

belső szabályzat 

szerint 

Felelősség: 
intézményveze- 

tő 

Információs 
szint: intéz- 

ményvezetés 

Intézményveze- 
tők → gazd. 

vezető 

A beszámolóval 
kapcsolatban 

keletkezett do- 

kumentumok 
listája 

K N N N Nem megfe- 
lelő őrzés É N 

T N 

E N 

U N 

- a pénzmaradvány, és a személyi 

juttatások maradványának meghatá- 
rozása 

Áht, Áht. műk. rendje és 

költségvetési, beszámolási 
szabályzat, pénzmarad- 

vánnyal kapcsolatos belső 

szabályzat, utasítás 

A meghatáro- 

zott szabályzat 
szerint 

Az értékesítésre 

vonatkozó dön- 
tés, illetve dön- 

tés-előkészítés 

szerint 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 

szint:  intéz- 
ményvezetés 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő 

Információs 

szint:  intéz- 
ményvezetés 

Pénzmaradvány 

kimutatás, sze- 
mélyi juttatás 

maradványának 

kimutatása 

K N N N Nem megfe- 

lelő pénzma- 
radvány ki- 

mutatás 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat- 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 
megjel. 

 
Kockázat 

17. A Beérkező számlák kezelése 
- a beérkező számlák nyilvántartása Áht, Áht. műk. rendje, 

Munkaköri leírások 
Gazdasági ügyin- 
téző 

folyamatos Felelősség: 
gazdasági veze- 

tő, 

Információs 
szint: 
intézmény 

Gazd. vezető → 
számla kezelés- 

sel foglalkozók 

Szállítók nyil- 
vántartása 

K N N N Nem megfe- 
lelő nyilván- 

tartás 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a beérkező számlák (és alapdoku- 

mentumainak: szállító levél, szerző- 
dés stb.) ellenőrzése 

Áht, Áht. műk. rendje, 

Munkaköri leírások, 
Pénzgazdálkodási sza- 

bályzat 

Gazdasági ügyin- 
téző 

Számla nyilván- 

tartásba vételét 
követően 

Felelősség: 

gazdasági veze- 
tő, 

Információs 

szint: in- 
tézmény 

Gazd. vezető → 

számla kezelés- 
sel foglalkozók 

 

 
- 

K N N N Az egyezetés 

hiánya, meg- 
alapozatlan 

számlák kifi- 

zetése 

É N 

T N 

E N 

U N 

- gazdasági teljesítés előké- 

szítése (határidő szerinti ren- 
dezés) 

Áht, Áht. műk. rendje, 
Munkaköri leírások 

Gazdasági ügyin- 
téző 

Számla nyilván- 

tartásba vételét 
követően 

Felelősség: 

gazdasági veze- 
tő, 

Információs 
szint: in- 
tézmény 

Gazd. vezető → 

számla kezelés- 
sel foglalkozók 

 

 
- 

K N N N Határidőben 

való teljesí- 
tés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- gazdasági teljesítés előtt a pénz- 

gazdálkodási jogkörök gyakorlása 
és gazdasági teljesítés (utalás) 

Áht, Áht. műk. rendje, 

Munkaköri leírások, 
Pénzgazdálkodási sza- 

bályzat 

Gazdasági ügyin- 

téző 

Gazdasági 

telje- sítés 
határideje előtt 

Felelősség: 

intézményveze- 
tő, 

Információs 

szint: 
pénzgazd. jog- 
körök gyakorlói, 
gazdasági előadó 

Jegyző → 

pénzg. jogkörök 
gyakorlói → 

számla kezelés- 

sel foglalkozók 

Érvényesítő és 

utalványrendelet 

K V V V A gaz- 

dasági tel- 
jesítés el- 

maradása 

É V 

T V 

E V 

U V 

- szállítók állományváltozásának 
nyilvántartása, feladás elkészítése 

Áht, Áht. műk. rendje, 

Munkaköri leírások 
Számviteli rend 

Gazdasági ügyin- 
téző 

A belső sza- 
bályzat szerint 

Felelősség: 

gazdasági veze- 
tő, 

Információs 

szint: in- 
tézményveze- 
tő 

Gazd. vezető → 

számla kezelés- 
sel foglalkozók, 

könyvelők 

Nyilvántartás és 
feladás 

K N N N Nem megfe- 

lelő szállítói 
állomány 

kimutatása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a szállítói szerződések nyilvántar- 
tása 

Áht, Áht. műk. rendje, 
Munkaköri leírások 

Gazdasági ügyin- 
téző 

Szerződések ik- 
tatását követően 

Felelősség: 

gazdasági veze- 

tő, 
Információs 
szint: 
intézmény 

Gazd. vezető → 

számla kezelés- 

sel foglalkozók 

Szerződés nyil- 
vántartás 

K N N N A nem nap- 

rakész nyil- 

vántartás 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

18. A beszerzések bonyolítása 

A/ a nem közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések esetében 
- beszerzési terv készítése – a likvi- 
ditási tervvel összhangban 

Munkaköri leírás Jegyző, gazda- 
sági vezető 

Likviditási terv 

elkészítését 
követeőn 

Felelősség: 

gazdasági veze- 
tő, 
Információs 
szint: 
intézmény 

Gazd. vezető → 

beszerzésben 
közreműködők 

Beszerzési terv K N N N Nem megfe- 
lelő terv É N 

T N 

E N 

U N 

- beszerzések előkészítése (ajánlat- 
kérések beszerzése, értékelése) 

Munkaköri leírás Jegyző, gazda- 
sági vezető 

Beszerzési terv 

alapján, a be- 

szerzések előtt 

Felelősség: 

gazdasági veze- 

tő, 
Információs 
szint: 
intézmény 

Gazd. vezető → 

beszerzésben 

közreműködők 

Ajánlatkérések K N N N Nem elegen- 

dő ajánlat, 

nem megfe- 
lelő ajánlat- 

értékelés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- szerződéskötés, illetve megrende- 
lés 

Munkaköri leírás, 
gazdálkodási ügyrend 

Polgármester, 
jegyző, 

Beszerzési terv 
szerint 

Intézményveze- 
tő Információs 

szint: in- 
tézményveze- 

tés 

Gazd. vezető → 
beszerzésben 

közreműködők 

Szerződés, meg- 
rendelés 

K N N N Nem megfe- 
lelő tartalmú 

szerződés, 
megrendelés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a szerződés, megrendelés ellen- 

jegyzése 

Munkaköri leírás, 

Pénzgazdálkodási jogkö- 

rök szabályzata 

A szabályzat 

szerint 

A szerződéskö- 

tés, illetve a 

megrendelés el- 

készítésekor 

Intézményveze- 

tő Információs 

szint: in- 

tézményveze- 

tés 

Gazd. vezető → 

beszerzésben 

közreműködők 

Ellenjegyzett 

dokumentum 

K N N N Az ellen- 

jegyzés el- 

maradása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a szerződés teljesítésének ellenőr- 

zése 

Munkaköri leírás, 

Pénzgazdálkodási jogkö- 
rök szabályzata 

A szabályzat 

szerint 

Gazdasági 

telje- sítés előtt 

Felelősség: 

szakmai teljesí- 
tést igazoló, 

Információs 
szint: 
intézmény 

Intézményveze- 

tő → gazdasági 
vezető → 

szakmai teljesí- 
tést igazoló 

Szakmai teljesí- 

tés igazolása 
(rávezetés a do- 

kumentumra) 

K N N N A szakmai 

teljesítés 
igazolásának 

elmaradása 

É N 

T V 

E N 

U N 

B/ A közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések esetében 
- beszerzési terv készítése Munkaköri leírás Jegyző, gazda- 

sági vezető 

Likviditási terv 

elkészítését kö- 

vetően 

Felelősség: 

gazdasági veze- 

tő, 

Információs 

szint: 
intézményveze- 
tés 

Gazd. vezető → 

gazdasági cso- 

port 

Beszerzési terv K N N N Nem megfe- 
lelő terv É N 

T N 

E N 

U N 



 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat el- 

látó (előké- 

szítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informáci- 

ós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumentum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

- a beszerzés várható értékének és a 
beszerzés módjának meghatározása 

Munkaköri leírás Jegyző, gazda- 
sági vezető 

Beszerzési terv 
alapján, a be- 

szerzések előtt 

Felelősség: 
gazdasági veze- 

tő, 

Információs 
szint: 
intézményveze- 
tés 

Gazd. vezető → 
beszerzésben 

közreműködők 

Feljegyzés K N N N Nem megfe- 
lelő beszer- 

zési forma 

meghatáro- 
zása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- közbeszerzési dokumentáció ösz- 

szeállítása, jóváhagyása 

Munkaköri leírás, 

Közbeszerzési szabályzat 

A szabályzat 

szerint 

Közbeszerzés 

elindítása előtt 

Felelősség: 

gazdasági veze- 

tő, 

Információs 
szint: in- 
tézményveze- 
tés 

Gazd. vezető → 

beszerzésben 

közreműködők 

Közbeszerzési 

dokumentáció 

K N N N Nem teljes 

körű doku- 

mentáció 

É N 

T N 

E N 

U N 

- közbeszerzés elindítása Munkaköri leírás, 

gazdálkodási ügyrend 

Polgármester, 
Jegyző, 

Beszerzési terv 

szerint, folya- 
matos 

Felelősség: 

gazdasági veze- 
tő, 

Információs 

szint: in- 
tézményveze- 
tés 

Gazd. vezető → 

beszerzésben 
közreműködők 

Hirdetés K N N N Hiányos tar- 

talmú hirde- 
tés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a beérkező ajánlatok bontása Közbeszerzési szabályzat A szabályzat 
szerint 

Hirdetmény sze- 
rint 

Felelősség: 

gazdasági veze- 
tő, 

Információs 

szint: in- 
tézményveze- 
tés 

Gazd. vezető → 

beszerzésben 
közreműködők 

Jegyzőkönyv 

ajánlatok bontá- 
sáról 

K N N N Nem sza- 

bályszerű 
ajánlat- 

bontás 

É N 

T V 

E N 

U N 

- győztes hirdetés, és szerződéskötés Közbeszerzési szabályzat A szabályzat 
szerint 

Hirdetmény sze- 
rint 

Felelősség: 

gazdasági veze- 

tő, 
Információs 

szint: 

intézményveze- 
tés 

Gazd. vezető → 

beszerzésben 

közreműködők 

Szerződés K N N N Nem megfe- 

lelő szerző- 

dés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a szerződés, megrendelés ellen- 
jegyzése 

Munkaköri leírás, 

Pénzgazdálkodási jogkö- 

rök szabályzata 

A szabályzat 
szerint 

A szerződéskö- 

tés, illetve a 

megrendelés el- 
készítésekor 

Felelősség: 

ellenjegyző, 

Információs 
szint: in- 

tézmény 

Intézményveze- 

tő → ellenjegy- 

ző 

Ellenjegyzett 
dokumentum 

K N N N Az ellen- 

jegyzés el- 

maradása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a szerződés teljesítésének ellenőr- 

zése 

Munkaköri leírás, 

Pénzgazdálkodási jogkö- 

rök szabályzata 

A szabályzat 

szerint 

Gazdasági 

telje- sítés előtt 

Felelősség: 

szakmai teljesí- 

tést igazoló, 
Információs 

szint: intézmény 

Intézményveze- 

tő → gazdasági 

vezető → 
szakmai teljesí- 

tést igazoló 

Szakmai teljesí- 

tés igazolása 

(rávezetés a 
dok.-ra) 

K N N N A szakmai 

teljesítés 

igazolásának 
elmaradása 

É N 

T V 

E N 

U N 



 

 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Jogszabályi alap és 

belső szabályozás 

Feladat 

ellátó 

(előkészítő) 

 
Határidő 

Felelősségi 

és informá- 

ciós szintek 

Irányítási 

folyamat 

Keletkezett 

dokumen- 

tum 

Pénz- 

gazd. 

jogk. 

Pénz- 

ügyi 

telj. 

Könyv. 

vezet. 

való 

megjel. 

 
Kockázat 

19. A számlázás, a vevőkkel kapcsolatos feladatok 
- a számla kiállítását megalapozó 
dokumentum elkészítése, beszerzése 

Áht, Áht. műk. rendje, 
Munkaköri leírások 

Gazdasági ügyin- 
téző 

folyamatos, 
számlázás előtt 

Felelősség: 
gazdasági veze- 

tő, 

Információs 
szint: számláz- 
ási fel- 
adatokat ellátók 

Gazd. vezető → 
számlázási fel- 

adatokat ellátók 

számla- előké- 
szítő bi- zonylat 

(szerző- dés, 

igénybevé- telt 
igazoló ok- 

mány stb.) 

K N N N Nem megfe- 
lelő bizony- 

lat 

É N 

T N 

E N 

U N 

- számla kiállítása Áht, Áht. műk. rendje, 
Munkaköri leírások 

Gazdasági ügyin- 
téző 

Számla- előké- 

szítő do- ku- 

mentum sze- 
rint 

Felelősség: 

gazdasági veze- 

tő, 
Információs 

szint: számláz- 
ási fel- 
adatokat ellátók 

Gazd. vezető → 

számlázási fel- 

adatokat ellátók 

számla K N N N Nem megfe- 
lelő számla É N 

T N 

E N 

U N 

- számla nyilvántartásba vétele Áht, Áht. műk. rendje, 
Munkaköri leírások 

Gazdasági ügyin- 
téző 

Számla kiállítá- 

sát követően 

Felelősség: 

gazdasági veze- 

tő, 
Információs 

szint: 
számlázási fel- 
adatokat ellátók 

Gazd. vezető → Vevőnyilvántar- 

tás 

K N N N Nem napra- 

kész nyilván- 

tartás- veze- 
tés 

É N 

T N 

E N 

U N 

- számlareklamációk kezelése Áht, Áht. műk. rendje, 
Munkaköri leírások 

Gazdasági ügyin- 
téző 

Esetenként Felelősség: 

intézményveze- 

tő, 
Információs 

szint: 

pénzgazd. jog- 
körök gyakorlói, 
gazdasági előadó 

Intézményveze- 

tő → pénzg. 

jogkörök gya- 
korlói → szám- 

lázási feladato- 

kat ellátók 

Feljegyzés, javí- 

tott számla stb. 

K V V V Nem megfe- 

lelő rekla- 

mációkezelé 
s 

É V 

T V 

E V 

U V 

- vevők állományváltozásának nyil- 
vántartása, feladás elkészítése 

Áht, Áht. műk. rendje, 

Munkaköri leírások 
Számviteli rend 

Gazdasági ügyin- 
téző 

A belső sza- 
bályzat szerint 

Felelősség: 

gazdasági veze- 
tő, 

Információs 

szint: gaz- 
dasági cso- 
port 

Gazd. vezető → 

számlázási fel- 
adatokat ellátók 

Nyilvántartás és 
feladás 

K N N N Nem megfe- 

lelő vevőál- 
lomány ki- 

mutatása 

É N 

T N 

E N 

U N 

- a vevőkkel kapcsolatos szerződé- 
sek nyilvántartása 

Áht, Áht. műk. rendje, 
Munkaköri leírások 

Gazdasági ügyin- 
téző 

Szerződések ik- 
tatását követően 

Felelősség: 

gazdasági veze- 
tő, 

Információs 

szint: gazdasági 
csoport 

Gazd. vezető → Szerződésnyilvá 
ntartás 

K N N N A nem nap- 

rakész nyil- 
vántartás 

É N 

T N 

E N 

U N 



 

 
 
 
 

 

A gazdasági végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal ellenőr- 

zési pontokkal és ellenőrzési feladatokkal 
 

 

 

 

 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

1. Szabályzatok elkészítése, aktualizálása 
- működést megala- 

pozó szabályzatok el- 
készítése, aktualizálá- 

sa 

A intézmény- 

vezető ellenőr- 
zi, hogy 
megtörtént-ez 
aktualizálás 

évente, illetve 

jogszabályi 
rendelkezések 

szerint 

Megbeszélés Intézményveze- 
tő 

Legalább éven- 
te 

Tervezet megtekinté- 
se, konzultáció 

Intézményveze- 
tő 

Feladat alatt 
min. egyszer 

Kész szabályzatok 

megtekintése, ellen- 
őrzés 

Intézményveze- 
tő 

Aktuálisan 

- a gazdasági- gazdá- 

lkodási terület 
költségvetési végre- 

hajtási szabályzatai- 
nak elkészítése, aktu- 
alizálása 

A intézmény- 

vezető ellenőr- 
zi, hogy 

megtörtént-ez 

aktualizálás 

évente, illetve 

jogszabályi 
rendelkezések 

szerint 

Megbeszélés Intézményveze- 
tő 

Legalább éven- 
te 

Tervezet megtekinté- 
se, konzultáció 

Intézményveze- 
tő 

Feladat alatt 
min. egyszer 

Kész szabályzatok 

megtekintése, ellen- 
őrzés 

Intézményveze- 
tő 

Aktuálisan 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

2. A személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználása 
- a személyi juttatá- 

sok körébe tartozó 
adott hónapot érintő 

változások, módosítá- 

sok összegyűjtése 

Létszámjelenté- 

sek meglétének 
ellenőrzése, a 

rögzítet adatok 

egyeztetése 

Havonta, a 

gyűjtést köve- 
tően 

A feladat ellátásával 

kapcsolatos vezetői 
elvárások megbeszé- 

lése, nyilvántartások 
követelményeinek 
meghatározása 

Intézményveze- 
tő 

Január, illetve 

jogszabályvál- 
tozás szerint 

A nyilvántartások, 

kimutatások vezeté- 
sének áttekintése, 

alapdokumentumok- 

kal való egyeztetése 

Gazdasági- 
vezető 

Az év során ha- 

vonta 1 alka- 
lommal 

A gyűjtés, összeállítás 

tevékenységéről be- 
számoltatás 

(tapaszt hiányosságok 

és azok okai) 

Intézményveze- 
tő 

Évente két al- 

kalommal 

- adatváltozások to- 

vábbítása a számfej- 
téshez 

Az adattovábbí- 

tás dokumen- 
tumá- nak 

helyben  

maradó példá- 
nya 

Havonta, a to- 

vábbítást köve- 
tően 

A feladat ellátásával 

kapcsolatos vezetői 
elvárások megbeszé- 

lése (a továbbítás 

módjának meghatáro- 
zása) 

Intézményveze- 
tő 

Január, illetve 

jogszabályvál- 
tozás szerint 

Az adatváltozások 

dokumentumainak el- 
lenőrzése 

Gazdasági- 
vezető 

Az év során ha- 

vonta 1 alka- 
lommal 

Beszámolás a továb- 
bítási tevékenységről 

Intézményveze- 
tő 

Évente két al- 
kalommal 

- személyi juttatások 

felhasználása során 
átutalások összeállítá- 

sa, indítása 

Utalások tar- 

talmi ellenőrzé- 
se 

Havonta A feladat ellátásával 

kapcsolatos vezetői 
elvárások megbeszé- 
lése (mikor kell az 
utalást indítani) 

Intézményveze- 
tő 

Január, illetve 

jogszabályvál- 
tozás szerint 

Utalások egyeztetése, 

ellenőrzése 

Gazdasági- 

vezető, illetve 
kijelölt pénz- 

ügyi ügyintéző 

Alkalmanként Beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

Évente két al- 

kalommal 

- személyi juttatások 

felhasználása során 

készpénzes kifizetés 

Készpénzes ki- 

fizetések ellen- 

őrzése 

Havonta A feladat ellátásával 

kapcsolatos vezetői 

elvárások megbeszé- 

lése (mikor lehet 
készpénzben kifize- 
tést teljesíteni) 

Intézményveze- 
tő 

Január, illetve 

jogszabályvál- 

tozás szerint 

Kifizetések egyezte- 
tése, ellenőrzése 

Gazdasági- 

vezető, illetve 

kijelölt pénz- 

ügyi ügyintéző 

Alkalmanként Beszámoltatás a 

készpénzes kifizeté- 

sekről 

Intézményveze- 
tő 

Évente két al- 
kalommal 

- személyi juttatások 
és létszám előirányzat 

felhasználása, a fel- 

használás nyomon 
követése 

Felhasználások 
ellenőrzése 

Havonta Nyilvántartások veze- 
tésének előírása 

(személyenkénti elő- 

irányzatok és teljesí- 
tések) 

Intézményveze- 
tő 

A költségvetés 
jóváhagyását 

követően 

A tervezett és a tény- 
leges adatok egyezte- 

tése, az eltérések oka- 

inak megkeresése 

Gazdasági- 
vezető 

Gazdasági telje- 
sítés előtt 

A tervezett és tényle- 
ges adatok összeha- 

sonlítása 

Intézményveze- 
tő, gazdasági 

vezető 

Évente legalább 
a féléves, illet- 

ve az éves be- 

számolóhoz 
kapcsolódva 1 
alkalommal 

- jutalom előirányzata 

és a jutalom kifizeté- 

se, valamint a kifize- 
tett összegek ellenőr- 

zése 

Jutalom kifize- 

tésének ellenőr- 

zése 

Alkalmanként A területre vonatkozó 

jogszabályi és belső 

szabályozási kérdések 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Jutalom elő- 

irányzatának 

meghatározása, 
illetve felhasz- 

nálása előtt 

A jutalmazás elő- 

irányzata meghatáro- 

zásának, valamint a 
kifizetésének nyomon 
követése, a számítá- 
sok ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Előirányzat vál- 

toztatás, illetve 

jutalom kifize- 
tése előtt 

A területre vonatkozó 

nyilvántartások, szá- 

mítások utólagos át- 
tekintése 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, illet- 

ve az éves be- 
számolóhoz 
kapcsolódva 1 
alkalommal 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- az előirányzat- 

felhasználási terv 
személyi juttatásokra 

vonatkozó részének 

betartása, módosítási 
javaslatok kidolgozá- 
sa 

Az előirányzat 

felhasználási 
ütemterv és a 

tényleges telje- 

sítés 

Havonta Az előirányzat- fel- 

használási terv szemé- 
lyi juttatásokra vonat- 

kozó részének áttekin- 

tése, vezetői 
iránymutatás megadá- 
sa 

Intézményveze- 
tő 

Negyedéven- 

ként min. 1 al- 
kalommal 

Az előirányzat- fel- 

használási ütem- terv 
teljesítésének fi- 

gyelemmel kísérése – 

dokumentumok alap- 
ján 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 alka- 
lommal 

Az előirányzat- 

felhasználási terv és 
annak teljesítéséről 

való beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, illet- 
ve az éves be- 

számolóhoz 

kapcsolódva 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

3. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 
- a dologi kiadások 

beszerzésével kapcso- 
latos munkamegosz- 

tás áttekintése tevé- 

kenységi területen- 
ként, feladatonként, 
szakfeladatonként 

Munkamegosz- 

tás ellenőrzése 

Január A feladatok, tevé- 

kenységek, szakfel- 
adatok és az általuk 

felhasznált dologi ki- 

adások áttekintése, fe- 
lelősök meghatározá- 
sa 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve feladat- 
változáskor 

A feladatellátókkal 

való megbeszélés 

Gazdasági ve- 
zető 

Igény szerint A feladatok, tevé- 

kenységek, szakfel- 
adatok dologi kiadá- 

saiért felelős szemé- 

lyek szóbeli beszá- 
moltatása a végzett 
tevékenységükről 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, illet- 
ve az éves be- 

számolóhoz 

kapcsolódva 

- a megrendelések és 

felhasználások keze- 
lése, a kiadási elő- 

irányzatok teljesítése 

Megrendelések 

és felhasználá- 
sok ellenőrzése 

Folyamatos A megrendelések és a 

dologi kiadások fel- 
használási rendjére 

vonatkozó utasítás ki- 
adása, rendszer felál- 
lítás 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve feladat- 
változáskor 

A felállított rendszer 

és az utasítás ellenőr- 
zése a nyilvántartás- 

okba való betekintés- 
sel, illetve beszámol- 
tatással 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

A felelősök beszá- 
moltatása 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
2 alkalommal 

- az előirányzat- 

felhasználási terv do- 
logi kiadásokra vo- 

natkozó részének be- 

tartása, módosítási ja- 
vaslatok kidolgozása 

Előirányzat 

felhasználási 
ütemterv telje- 

sítések ellenőr- 

zése 

Havonta Az előirányzat- fel- 

használási terv do- 
logi kiadásokra vo- 

natkozó részének át- 

tekintése, vezetői 
iránymutatás megadá- 
sa 

Intézményveze- 
tő 

Negyedéven- 

ként min. 1 al- 
kalommal 

Az előirányzat- fel- 

használási ütem- terv 
teljesítésének fi- 

gyelemmel kísérése – 

főkönyvi kivonat 
alapján 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 alka- 
lommal 

Az előirányzat- 

felhasználási terv és 
annak teljesítéséről 

való beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, éves 
beszámolóhoz 

kapcsolódva 

Beérkező számlák ke- 
zelése 

Lásd megegyező cím alatt!  



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

4. A felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása 
- a felhalmozási ki- 

adások teljesítésével 
kapcsolatos felelőssé- 

gi kategóriák áttekin- 

tése 

Felelősségi ka- 

tegóriák ellen- 
őrzése 

(belső szabá- 

lyozásban, 

munkaköri le- 

írásban stb.) 

Évente A felhalmozási kiadá- 
sok teljesítésével 
kapcsolatban a döntés 
előkészítésért (elő- 
kalkuláció, árajánlat- 

ok), a döntésért, va- 
lamint a döntés vég- 
rehajtásért felelősök 
meghatározása, a vo- 
natkozó belső szabá- 
lyok áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve nagyobb 
felhalmozási 

kiadás esetén 

A feladatellátókkal 

való megbeszélés, a 
döntés-előkészítés, a 

döntés, és a döntés 

végrehajtási doku- 

mentum tervezeteinek 

áttekintése 

Gazdasági ve- 
zető 

Szükség szerint A beruházási tevé- 

kenységről a feladat- 
ellátók utólagos szó- 

beli beszámoltatása a 

megvalósítással kap- 

csolatos dokumentu- 

mok párhuzamos át- 

tekintésével 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, illet- 
ve az éves be- 

számolóhoz 

kapcsolódva 

- az előirányzat- 

felhasználási terv fel- 
halmozási kiadásokra 

vonatkozó részének 

betartása, módosítási 
javaslatok kidolgozá- 
sa 

Előirányzat- 

felhasználási 
ütemterv telje- 

sítések ellenőr- 

zése 

Havonta Az előirányzat- fel- 

használási terv fel- 
halmozási kiadásokra 

vonatkozó részének 

áttekintése, vezetői 
iránymutatás megadá- 
sa 

Intézményveze- 
tő 

Negyedéven- 

ként min. 1 al- 
kalommal 

Az előirányzat- fel- 

használási ütem- terv 
teljesítésének fi- 

gyelemmel kísérése – 

főkönyvi kivonat 
alapján 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 alka- 
lommal 

Az előirányzat- 

felhasználási terv és 
annak teljesítéséről 

való beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, éves 
beszámolóhoz 

kapcsolódva 

- beérkező számlák 
kezelése 

Lásd a megegyező cím alatt.  

- beszerzések bonyo- 
lítása 

Lásd a megegyező cím alatt.  



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

5. A saját bevételek előirányzat teljesítése 
- a saját bevételek be- 

szedésével kapcsola- 
tos munkamegosztás 

áttekintése tevékeny- 

ségi területenként, 

feladatonként, szak- 

feladatonként 

Munkamegosz- 

tás ellenőrzése 

Január A feladatok, tevé- 

kenységek, szakfel- 
adatok és az általuk 

beszedendő bevéte- 

lek, valamint a besze- 

déssel kapcsolatos 

feladatok áttekintése, 
felelősök meghatáro- 
zása 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve feladat- 
változáskor 

A feladatellátókkal 

való megbeszélés 

Gazdasági ve- 
zető 

Igény szerint A feladatok, tevé- 

kenységek, szakfel- 
adatok bevételeinek 

beszedéséért felelős 

személyek szóbeli be- 

számoltatása a vég- 

zett tevékenységükről 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, illet- 
ve az éves be- 

számolóhoz 

kapcsolódva 

- a bérleti díjak be- 
szedése 

Bérleti díj be- 
szedése 

Havonta A meglévő szerződé- 

sek, valamint a bérleti 
díjakra, feltételekre 

vonatkozó szabályo- 

zások áttekintése, a 
bérbeadásokkal kap- 
csolatos lebonyolítási 
eljárás meghatározása 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve szükség 
esetén 

A felállított rendszer 

és az utasítás ellenőr- 
zése a nyilvántartás- 

okba, bérleti szerző- 

désekbe való betekin- 
téssel, illetve beszá- 

moltatással 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

A felelősök beszá- 

moltatása, a rendelke- 
zésre álló dokumen- 

tumok ellenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
2 alkalommal 

- a térítési díjbevéte- 
lek beszedése 

Adóbevétel be- 
szedése 

Havonta, illetve 
esedékességkor 

A térítési díjbevéte- 

lekkel kapcsolatos 

központi, és helyi 

jogszabályok (rende- 

letek) áttekintése, a 
fontosabb változá- 

sokkal kapcsolatos 

konzultáció 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve szükség 

esetén 

A térítési díj beszedés 

folyamat figyelemmel 

kísérése, az adóbeval- 

lások, a fizetési fe- 

gyelem nyomon kö- 
vetése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

A felelősök beszá- 
moltatása, a rendelke- 
zésre álló dokumen- 
tumok ellenőrzése, a 
féléves és éves idő- 
szakra a tervezett, a 
tényleges térítési díj- 
bevétel, valamint a 
hátralékok áttekinté- 
se,beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

2 alkalommal 

(a féléves és az 

éves beszámo- 

láshoz kapcso- 
lódóan) 

- a térítési díj kintlé- 
vőségek behajtása 

Behajtási tevé- 
kenység el- 

lenőrzése 

Havonta, illetve 
esedékességét 

követően 

A kintlévőségek be- 
hajtásával kapcsolatos 

szabályozások átte- 

kintése, iratminták, 
eljárásrendek ellenőr- 

zése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 
illetve szükség 

esetén 

A térítési díj behajtási 
intézkedések figye- 

lemmel kísérése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

A felelősök beszá- 
moltatása a behajtási 

intézkedések eredmé- 

nyéről, a még be nem 
hajtott tartozások 
nagyságrendjéről, 
okáról 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
2 alkalommal 

(a féléves és az 

éves beszámo- 
láshoz kapcso- 

lódóan) 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- egyéb, az előzőek- 

ben ki nem emelt be- 
vételek 

Bevételek telje- 

sülésének el- 
lenőrzése 

Havonta Bevétel típusonként a 

bevétellel kapcsolatos 
eljárási rend megbe- 

szélése, felelősök 

meghatározása 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve szükség 
esetén 

A meghatározott eljá- 

rási rend betartásának 
ellenőrzése a nyilván- 

tartásokba, szerződé- 

sekbe való betekin- 
téssel, illetve beszá- 
moltatással 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

A felelősök beszá- 

moltatása, a rendelke- 
zésre álló dokumen- 

tumok ellenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
2 alkalommal 

- az előirányzat- 

felhasználási terv be- 
vételekre vonatkozó 

részének betartása, 

módosítási javaslatok 
kidolgozása 

Előirányzat 

felhasználási 
ütemterv telje- 

sítésének ellen- 

őrzése 

Havonta Az előirányzat- fel- 

használási terv sa- ját 
bevételekre a vo- 

natkozó részének át- 

tekintése, vezetői 
iránymutatás megadá- 
sa 

Intézményveze- 
tő 

Negyedéven- 

ként min. 1 al- 
kalommal 

Az előirányzat- fel- 

használási ütem- terv 
teljesítésének fi- 

gyelemmel kísérése – 

főkönyvi kivonat 
alapján 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 alka- 
lommal 

Az előirányzat- 

felhasználási terv és 
annak teljesítéséről 

való beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, éves 
beszámolóhoz 

kapcsolódva 

- számlázás és vevők- 
kel kapcsolatos fel- 
adatok 

Lásd a megegyező cím alatt.  



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

6. Egyéb források előirányzatának teljesítése 
- az év közben igé- 

nyelhető támogatá- 
sok, hozzájárulások, 

egyéb források igény- 

lése 

Igénylések el- 
lenőrzése 

Igénylés leadá- 
sa előtt 

Az igényléssel kap- 

csolatos jogszabály- 
ok, illetve tájékoztató 

leiratok, továbbá az 

igénylési feltételek át- 

tekintése 

Intézményveze- 
tő 

Negyedéven- 

ként min. 1 al- 
kalommal 

Az igénylések rend- 

jének, illetve azok tel- 
jesítésének figye- 

lemmel kísérése az 

igénylő dokumentu- 

mok, valamint a tá- 
mogatást megítélő ér- 
tesítések alapján 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 alka- 

lommal 

Az állami támogatás 

egyeztető tábla, va- 
lamint a szervnél ki- 

mutatott adatok 

egyeztetése, és szóbe- 

li beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

a féléves, éves 
beszámolóhoz 

kapcsolódva 

- pályázatok Pályázati tevé- 

kenység el- 
lenőrzése 

Folyamatos Az egyes pályázatok 

figyelésével, pályáza- 
ti elképzelésekkel 

kapcsolatos elvek, fe- 
lelősök meghatározá- 
sa 

Intézményveze- 
tő 

Havonta min. 1 
alkalommal 

A pályázatokkal kap- 

csolatos tevékenység 
figyelemmel kísérése, 

a pályázati javaslatok 

áttekintése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 alka- 
lommal 

A pályázat tervezete- 

inek áttekintése, jó- 
váhagyása, szóbeli 

beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Havonta min. 1 
alkalommal 

- támogatások és pá- 
lyázatok elszámolása 

Elszámolások 
ellenőrzése 

Elszámolások Elszámolási feltételek 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve szükség 
esetén 

Elszámolások ellen- 
őrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

Beszámolás az el- 

számolások milyen- 
ségéről, visszajelzé- 

sekről 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

2 alkalommal 
(a féléves és az 

éves beszámo- 
láshoz kapcso- 
lódóan) 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

7. Főkönyvi és analitikus könyvelés 
- a főkönyvi könyve- 

lés 

Könyvelés el- 
lenőrzése 

Havonta A főkönyvi könyvelés 

adott év sajátosságai- 
nak, változásának át- 

tekintése, 

a főkönyvi számla 

alábontásokra való 

igény meghatározása, 

a főkönyvi könyvelés 
során a munkameg- 

osztás rendjének ki- 
alakítása, belső határ- 
idők megadása 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, a köz- 
ponti, részletes 

számlakeret- 

tükör ajánlás 

megjelenését 

követően 

A főkönyvi könyvelés 

kialakított rendjének 
betartatása a főkönyvi 

kivonatok és a szám- 

laforgalmak ellenőr- 

zésével, szükség ese- 

tén iránymutatással 

Gazdasági ve- 

zető 

Havonta 1 alka- 

lommal 

A főkönyvi kivonatok 

áttekintése, a teljesí- 
tési adatok előirány- 

zattokkal, és elő- 

irányzat-felhasználási 

ütemtervvel való ösz- 

szehasonlítása, szóbe- 

li beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 

tevékenységek- 
hez kapcsoló- 

dóan, azok előtt 

- analitikus könyvelés Analitikus 

könyvelés el- 
lenőrzése 

Havonta A központi előírás 
miatt kötelező, illetve 
a saját belső informá- 
cióigény kielégítése 
céljából fontos anali- 
tikus nyilvántartások 
körének, vezetési 

módjának adott évre 
vonatkozó meghatá- 
rozása, az esetleges 
változásokra figye- 
lemfelhívás 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, az 
adott évi tény- 

leges könyvelé- 

si munkák 
megkezdése 

előtt 

Az analitikus nyilván- 

tartások kialakított 
rendjének ellenőrzése 

a nyilvántartásokba 

való betekintéssel, 
azok alapossága, nap- 

rakészsége stb. szem- 

pontjából 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 alka- 

lommal 

Szóbeli beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 

tevékenységek- 
hez kapcsoló- 

dóan, azok előtt 

- a főkönyvi könyve- 

lés és az analitikus 
nyilvántartások kö- 
zötti kapcsolat, fel- 
adások 

A főkönyvi és 

az analitikus 
könyvelés ösz- 
szefüggéseinek 
ellenőrzése 

Negyedévente A feladások rendjé- 

nek, belső szabályo- 
zásának érintettekkel 

való megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, a tény- 
leges könyvelé- 
si feladatok 
előtt 

A feladások elkészí- 

tésének figyelemmel 
kísérése, a feladások 

számszaki ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Feladásonként 

1 alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 

tevékenységek- 
hez kapcsoló- 

dóan, azok előtt 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

8. Bizonylati rend és bizonylatkezelés 
- a bizonylati rend Bizonylati rend 

ellenőrzése 

Évente A bizonylati rend 

adott évi kiemelt terü- 
leteinek áttekintése, 

az esetleges új elemek 

megtárgyalása 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, a tény- 
leges könyvelé- 

si feladatok 

előtt 

A bizonylati rend be- 

tartásának nyomon 
követése a folyama- 

tokba való betekin- 
tésbe, illetve szóbeli 
beszámoltatás 

Gazdasági ve- 
zető 

Feladásonként 

1 alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 

tevékenységek- 
hez kapcsoló- 

dóan, azok előtt 

- bizonylatkezelés Bizonylatkeze- 
lés ellenőrzése 

Havonta A bizonylatkezelés 

fontosabb területeinek 
áttekintése, különös 

tekintettel az új bi- 

zonylatkezelési terü- 
letekre 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, a tény- 
leges könyvelé- 

si feladatok 

előtt 

A bizonylatkezelés 

betartásának nyomon 
követése a folyama- 

tokba való betekin- 

tésbe, illetve szóbeli 
beszámoltatás 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 alka- 
lommal 

Szóbeli beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 

tevékenységek- 
hez kapcsoló- 

dóan, azok előtt 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

9. Házipénztári pénzkezelési tevékenység 
- készpénz biztosítása Készpénz ren- 

delkezésre állá- 
sának ellenőr- 

zése (vonatkozó 

szabályzat ren- 
delkezése, gya- 
korlati igények) 

Negyedévente Tájékozódás a kész- 

pénzforgalom zökke- 
nőmentes bonyolítá- 

sához szükséges napi 

készpénzigényről, a 
pénztár feltöltési le- 
hetőségről 

Intézményveze- 
tő 

Negyedévente Készpénzellátottság 
ellenőrzése 

Gazdasági ve- 

zető, pénztárel- 
lenőr 

Hetente A pénztári kifizetés- 

sel érintett személyek 
beszámoltatásával (a 

készpénzhiány esetei- 

nek elemzésével) 

Intézményveze- 
tő 

Havonta 

- a szerv készpénz- 
forgalmának bonyolí- 

tása bevételi és kiadá- 

si pénztárbizonylat 
alapján 

Bizonylatok el- 
lenőrzése 

Havonta A pénztáros, pénztár- 
helyettes, il- letve 
pénztárellenőr szemé- 
lyének felül- vizsgála- 
ta, a felelős- ségi 
nyilatkozatok 
meglétének ellenőrzé- 
se, az összeférhetet- 
lenségi helyzetek fel- 
oldása 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 
lommal, illetve 

szükség szerint 

A pénztár tevékeny- 
ségének áttekintése a 

pénztárnapló, illetve a 

pénztárjelentések 
alapján, szükség ese- 

tén rovancs készítése, 

beszámoltatás 

Gazdasági ve- 
zető, pénztárel- 

lenőr 

Havonta 1 
alakalommal 

A pénztári tevékeny- 
ség ellenőrzése szó- 

beli beszámoltatással 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-2 al- 
kalommal 

- letétek és egyéb ér- 
tékek kezelése 

Letétek és 
egyéb értékek 
bizonylatainak 
ellenőrzése 

Havonta A letét és egyéb érték 
kezelési feltételeinek, 
eljárásrendjének vizs- 
gálata 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 
illetve szükség 

esetén 

A letétek és az érté- 
kek kezelésének el- 
lenőrzése a pénztárzá- 
ráshoz kapcsolódva 

Gazdasági ve- 
zető, pénztárel- 

lenőr 

Legalább havi 
rendszeresség- 

gel 

A letéti és értékkeze- 
lés ellenőrzése szóbe- 

li beszámoltatással 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-2 al- 
kalommal 

- étkezési utalványok 
kezelése 

Utalványkeze- 
lés ellenőrzése 

Havonta Étkezési utalványok 
kezelési rendjének át- 

tekintése, megbeszé- 

lése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 
illetve szükség 

esetén 

Az étkezési utalvá- 
nyok kezelésének fi- 

gyelemmel kísérése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

Beszámoltatás az 
utalványok kezelésé- 

ről (az eseteges prob- 
lémák feltárása, meg- 
beszélése) 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-2 al- 
kalommal 

- előlegek Előleg kezelése Havonta Előlegek kezelési, il- 

letve folyósítási rend- 

jének megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve szükség 

esetén 

Előlegek folyósításá- 
nak, illetve visszafi- 
zetésének nyomon 
követése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

Beszámoltatás az elő- 

legekkel kapcsolatos 

tevékenységről 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-2 al- 
kalommal 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

10. A bankszámlaforgalom kezelési tevékenység 
- a bankszámlaforga- 

lom bonyolítása 

Bakszámla- 

forgalom keze- 
lés ellenőrzése 

Havonta A bankszámlán ke- 

resztül bonyolódó 
forgalom során a 

bankszámla felett 

rendelkezési jogosult- 

sággal bírók áttekin- 

tése, a belső nyilván- 
tartási és utalási rend 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, illetve 
szükség szerint 

A bankszámlaforga- 

lom áttekintése a 
banknapló, illetve a 

bankszámlaforgalom 

tételes vizsgálatával 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 

alakalommal 

A bankszámla- keze- 

lési tevékenység 
ellenőrzése szóbeli 

beszámoltatással 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-2 al- 

kalommal 

- az utalások teljesíté- 
se 

Utalások ellen- 
őrzése 

Havonta Az utalások teljesítési 

rendje elveinek, a ve- 
zetendő nyilvántar- 

tások tartalmának 

meghatározása 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, illetve 
szükség szerint 

Az utalások rendjé- 

nek áttekintése a 
nyilvántartások alap- 

ján, fizetési felszólítá- 

sok, késedelmes fize- 
tések esetén konzul- 
táció 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta 1 
alakalommal 

Beszámoltatás a be- 

jövő számlák utalási 
rendje betartásáról 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-2 al- 
kalommal 

- a saját bankszámlák 

közötti pénzmozgá- 
sok bonyolítása 

Bakszámlák 

közötti kapcso- 
lat ellenőrzése 

Havonta A bankszámlák kö- 
zötti utalással kapcso- 
latos feladatok átte- 
kintése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve szükség 
esetén 

A bankszámlák kö- 

zötti utalások előtti 
ellenőrzés, egyeztetés 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

Beszámolás a tevé- 
kenységről (az esetle- 
ges problémák elem- 
zése) 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
1 alkalommal 

- bankszámlaforga- 

lommal kapcsolatos 
nyilvántartások veze- 
tése 

Nyilvántartások 
ellenőrzése 

Havonta A nyilvántartások ve- 

zetési rendjének átte- 
kintése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve szükség 
esetén 

A nyilvántartások 

naprakészségének el- 
lenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

A nyilvántartások 
utólagos ellenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
1 alkalommal 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

11. A leltározási tevékenység 
- a leltározásra vonat- 

kozó aktuális szabá- 
lyok áttekintése 

Szabályozás el- 
lenőrzése 

Leltározás 

megkezdése 
előtt 

A leltározással kap- 

csolatos jogszabályi 
előírások áttekintése, 

a változások megbe- 

szélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, illetve 
szükség szerint 

A leltározásra való 

felkészülés során 
szakmai beszámolta- 

tás, az alkalmazandó 
nyomtatványok átte- 

kintése 

Gazdasági ve- 
zető 

Leltározásra va- 

ló felkészülés 
során 1-2 alka- 

lommal 

Beszámoltatás a fel- 

készülésről 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal 

- a leltározás értékelé- 

sénél figyelembe ve- 
endő értékelési szabá- 

lyok megbeszélése 

Értékelési sza- 

bályok ellenőr- 
zése 

Leltározás 

megkezdése 
előtt 

Az eszközök és forrá- 

sok értékelési szabá- 
lyai megbeszélése, és 

a leltározási tevé- 
kenységre kiható fel- 
adatok megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, illetve 
szükség szerint 

Az értékelés során 

szakmai tájékoztatás 
nyújtása és konzultá- 

ció a feladatellátóval 

Gazdasági ve- 
zető 

Leltározásra va- 

ló felkészülés 
során 1-2 alka- 

lommal 

Beszámoltatás az ér- 

tékelési feladatok el- 
látásáról 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal 

- a leltározási ütem- 

terv elkészítése 

Leltározási 

ütemterv ellen- 
őrzése 

Leltározás előtt A leltározási ütemterv 

elkészítésével kapcso- 
latos feladatok meg- 
beszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente egy al- 

kalommal, az 
ütemterv készí- 
tése előtt 

A készülő ütemterv 

áttekintése, ellenőrzé- 
se, szükség esetén 
konzultáció 

Gazdasági ve- 
zető 

Leltározási 

ütemterv elké- 
szítése során 1- 
2 alkalommal 

Beszámoltatás az el- 

készült leltározási 
ütemtervről 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal 

- a leltározási tevé- 
kenység tényleges 

végrehajtása 

Leltározási te- 
vékenység fi- 
gyelemmel kí- 

sérése 

Évente egyszer, 
a leltározáskor 

A leltározási tevé- 
kenység előtt a fel- 

adatok átbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 
lommal, a leltá- 
rozás végrehaj- 

tása előtt 

A leltározás végrehaj- 
tásának áttekintése a 
leltározási dokumen- 

tumok alapján 

Gazdasági ve- 
zető 

Leltározás vég- 
rehajtása alatt 

1-2 alkalommal 

A leltározás záró 
jegyzőkönyvének át- 

vétele, szükség esetén 
konzultáció 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 
lommal 

- a leltárkiértékelések 
könyvelése 

Könyvelés el- 
lenőrzése 

Leltározást kö- 
vetően 

Leltárértékelési fel- 
adatok áttekintése, el- 
vek, eljárások megbe- 
szélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 
illetve szükség 

esetén 

A leltárértékelések el- 
lenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

Beszámolás a leltárel- 
térések miatti köny- 

velésről 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 
lommal 

- összefoglaló jegy- 
zőkönyv készítése 

a leltárról 

Összefoglaló 
jegyzőkönyv el- 

lenőrzése 

Leltározás befe- 
jezésekor 

Az összesítő jegyző- 
könyv készítése jelen- 

tőségének ismerteté- 

se, az összefüggések 
feltárása 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 
illetve szükség 

esetén 

Az összefoglaló jegy- 
zőkönyv ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

Beszámolás a leltáro- 
zási tevékenységről 

az összefoglaló jegy- 

zőkönyv, és egyéb 
leltárdokumentációk 
alapján 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 
lommal 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

12. A selejtezési tevékenység 

- a selejtezésre vonat- 

kozó aktuális szabá- 
lyok áttekintése 

Szabályozás el- 
lenőrzése 

Selejtezés meg- 
kezdése előtt 

A selejtezéssel kap- 

csolatos jogszabályi 
előírások áttekintése, 

a változások megbe- 

szélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, illetve 
szükség szerint 

A selejtezésre való 

felkészülés során 
szakmai beszámolta- 

tás, az alkalmazandó 
nyomtatványok átte- 
kintése 

Gazdasági ve- 
zető 

A selejtezésre 

való felkészülés 
során 1-2 alka- 

lommal 

Beszámoltatás a fel- 
készülésről 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 
lommal 

- a selejtezés kezde- 
ményezése 

Selejtezési kez- 

deményezés fi- 
gyelemmel kí- 

sérése 

Évente, a selej- 

tezési kezde- 
ményezés 

időpontjában 

A selejtezés kezde- 

ményezésével kap- 
csolatos feladatok, 

jogkörök megbeszélé- 

se 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, a selej- 
tezési kezde- 

ményezés ha- 

táridejét meg- 
előző 3 hónap- 
ban 

A készülő selejtezési 

kezdeményezések 
megbeszélése 

Gazdasági ve- 
zető 

A selejtezési 

kezdeménye- 
zés elkészítése 

alatt 1-2 alka- 

lommal 

Beszámoltatás az el- 

készült selejtezési 
kezdeményezéssel 

kapcsolatban ellátott 

feladatokról 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 
lommal 

- a felesleges eszkö- 

zök egyéb hasznosítá- 
sának kezdeményezé- 

se, javaslata 

A hasznosítási 

tevékenység el- 
lenőrzése 

Évente, a hasz- 

nosítás kezde- 
ményezésekor 

A hasznosítás kezde- 

ményezésével kap- 
csolatos feladatok, 
jogkörök megbeszélé- 
se 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal, a selej- 
tezési kezde- 

ményezéskor 

A hasznosítási kez- 

deményezés ellenőr- 
zése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 

rességgel 

Beszámoltatás a 

hasznosítás eredmé- 
nyeiről (hasznosított 
eszközökről, az elért 
bevételekről stb.) 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1 alka- 

lommal 

- a selejtezési tevé- 

kenység tényleges 
végrehajtása 

A selejtezési 

tevékenység 
figyelemmel kí- 

sérése 

Évente egyszer, 

a selejtezéskor 
A selejtezési tevé- 

kenység előtt a fel- 
adatok átbeszélése 

Intézményveze- 

tő 
Évente 1 alka- 

lommal, a selej- 
tezés végrehaj- 

tása előtt 

A selejtezés végrehaj- 

tásának áttekintése a 
selejtezési dokumen- 

tumok alapján 

Gazdasági ve- 

zető 
Selejtezési 

tevékenység 
alatt 1-2 alka- 

lommal 

A selejtezési javaslat, 

eljárások stb. áttekin- 
tése, megbeszélése, a 

végleges selejtezési 
dokumentumok átvé- 
tele 

Intézményveze- 

tő 

Szükség szerint 

- a selejtezés főköny- 
vi analitikus elszámo- 

lása 

Könyvelés el- 
lenőrzése 

Selejtezési te- 
vékenységet 

követően 

A selejtezéssel kap- 
csolatos könyvelési 
tételek és eljárások 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 
illetve szükség 

esetén 

A főkönyvi és analiti- 
kus könyvelés ellen- 

őrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

A főkönyvi és analiti- 
kus nyilvántartások 

egyeztető ellenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

Évente egy al- 
kalommal 

- a selejtezett eszkö- 

zök értékesítéssel tör- 

ténő hasznosítása 

Értékesítési te- 

vékenység el- 

lenőrzése 

Selejtezési te- 

vékenységet 

követően 

Az értékelési eljárás 
áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Évente 1-szer, 

illetve szükség 

esetén 

Az értékesítési eljárás 
ellenőrzése, a kiállí- 

tott számlák ellenőr- 
zése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havi rendsze- 
rességgel 

Tájékoztatás az érté- 

kesítési tevékenység 

eredményéről 

Intézményveze- 
tő 

Értékesítési te- 

vékenységet 

követően 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

13. Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) 
- a területre vonatko- 

zó szabályok áttekin- 
tése 

Szabályzatok, 

szabályozások 
ellenőrzése 

Évente, illetve 

jogszabályvál- 
tozás-kor 

Valamennyi jogkör 

gyakorlására jogosult- 
tal közös megbeszé- 

lés, a központi és a 
helyi szabályok átte- 

kintése, értelmezése 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

1 alkalommal, 
év elején 

A szabályok általános 

érvényesülésének fi- 
gyelemmel kísérése, 

szabályozásban lévő 
értelmezési problé- 

mák megbeszélése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta leg- 

alább 1-2 alka- 
lommal 

Szóbeli beszámoltatás 

a szabályok betartá- 
sával kapcsolatban 

Intézményveze- 
tő 

Szükség szerint 

- a kötelezettségválla- 

lások bonyolítása 

Kötelezettség- 

vállalások el- 
lenőrzése 

Rendszeres A kötelezettségválla- 

lásra vonatkozó elő- 
írások megbeszélése, 

a nyilvántartásokra 

vonatkozó előírások 
rögzítése, pontosítása 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

1 alkalommal, 
év elején 

A kötelezettségválla- 

lási dokumentumok 
áttekintése, egyezte- 

tése más dokumen- 

tumokkal 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta leg- 

alább 1-2 alka- 
lommal 

Szóbeli beszámolta- 

tás, illetve a kötele- 
zettségvállalások 

nyilvántartásának, va- 

lamint az előirányzat- 
felhasználási ütem- 

terv teljesítésének át- 
tekintése 

Intézményveze- 
tő 

Legalább a fél- 

éves és éves be- 
számolóhoz 

kapcsolódva 

- a kötelezettségválla- 

lás és az utalványozás 
ellenjegyzése 

Ellenjegyzés el- 
lenőrzése 

Rendszeres Az ellenjegyzés köte- 

lező jellegének, kö- 
rülményeinek, tartal- 

mának megbeszélése, 

a felhatalmazott fel- 
adatellátók tájékozta- 
tása 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

1 alkalommal, 
év elején 

A kötelezettségválla- 

lások, valamint az 
utalványok ellenjegy- 

zése során az ellen- 

jegyzés tartalmának 
megfelelő kontroll el- 
látása 

Ellenjegyző il- 

letve gazdasági 
vezető 

Minden kötele- 

zettségvállalás, 
illetve utalvá- 

nyozás esetén 

Szóbeli beszámoltatás 

az ellenjegyzési tevé- 
kenységgel kapcso- 

latban 

Intézményveze- 
tő 

Évente kétszer 

- a teljesítés szakmai 
igazolása 

A szakmai iga- 

zolás ellenőrzé- 
se 

Rendszeres A teljesítés szakmai 

igazolása menetének, 
az igazolás szempont- 

jainak, valamint mód- 

jának meghatározása, 
közös értelmezés 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

1 alkalommal, 
év elején 

A teljesítés szakmai 

igazolása menetébe 
történő betekintés, 

beszámoltatás, 

a teljesítés és a köte- 
lezettségvállalás ösz- 
szehasonlítása. 

Gazdasági ve- 
zető 

 

 

Feladatellátó 

Havonta 1-2 al- 
kalommal 

 

Folyamatosan 

Szóbeli beszámoltatás 

a szakmai teljesítés 
igazolásával kapcso- 

latban 

Intézményveze- 
tő 

Évente kétszer 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- érvényesítés Érvényesítés el- 
lenőrzése 

Rendszeres Az érvényesítés köte- 

lező jellegének, kö- 
rülményeinek, tartal- 

mának megbeszélése, 

a felhatalmazott fel- 
adatellátók tájékozta- 

tása 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

1 alkalommal, 
év elején 

Az érvényesítés me- 
netébe történő bete- 
kintés, beszámoltatás, 
az érvényesítendő 
dokumentumok és az 
érvényesítés alapját 
képező szakmai iga- 
zolás, valamint a fe- 
dezet meglétének, 
összegszerűsége, és 
alaki követelménye 
betartásának ellenőr- 
zése 

Gazdasági ve- 

zető, feladatel- 
látó 

Havonta 1-2 al- 

kalommal, 
folyamatosan 

Szóbeli beszámoltatás 

az érvényesítési tevé- 
kenység ellátásával 

kapcsolatban 

Intézményveze- 
tő 

Évente kétszer 

- utalványozás Utalványozás 
ellenőrzésre 

Rendszeres Az utalványozásra 
vonatkozó előírások 
megbeszélése, fel- 
adatellátók tájékozta- 
tása 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

1 alkalommal, 
év elején 

Az utalványozott do- 

kumentumok áttekin- 
tése, egyeztetése más 

dokumentumokkal 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta leg- 

alább 1-2 alka- 
lommal 

Szóbeli beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

Évente kétszer 



 

 

 

 

 

 

 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

14. Vagyongazdálkodás 
- a vagyon nyilvántar- 

tása 

Nyilvántartások 

ellenőrzése, 

vonatkozó elő- 
írások figye- 
lemmel kísérése 

Évente egyszer 

a beszámolás- 

hoz kapcsolód- 

va 

A vagyonnyilvántar- 

tásra vonatkozó sza- 

bályok áttekintése, 

megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

1 alkalommal, 

év elején 

A vagyonnyilvántar- 

tásokba való betekin- 

tés, az egyeztetést 
célzó dokumentumok 
elkészíttetése 

Gazdasági ve- 
zető 

Legalább ne- 

gyedévenként 

Szóbeli beszámolta- 

tás, vagyonkimutatá- 

sok áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Évente egyszer, 

legalább a be- 

számolóhoz 

kapcsolódva 

- a meglévő vagyon 
hasznosítása 

Hasznosítási 
tevékenység el- 

lenőrzése 

Alkalmanként A hasznosítási lehető- 
ségek számbavétele, a 

vonatkozó belső sza- 

bályok áttekintése, fe- 
lelősök meghatározá- 

sa 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
1 alkalommal, 

év elején 

A vagyonhasznosítás- 
ra vonatkozó előírá- 

sok betartásának el- 

lenőrzése az egyes 
hasznosítások során 

(dokumentumok el- 
lenőrzése, illetve be- 
számoltatás) 

Gazdasági ve- 
zető 

Legalább ne- 
gyedévenként 

Szóbeli beszámolta- 
tás, vagyonhasznosí- 

tással kapcsolatos be- 

vételek és kiadások 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Évente egyszer, 
legalább a be- 

számolóhoz 

kapcsolódva 

- a meglévő vagyon 

értékesítése 
Értékesítési te- 
vékenység fi- 

gyelemmel kí- 

sérése 

Alkalmanként Az értékesítésére vo- 

natkozó belső szabá- 

lyok áttekintése, érté- 
kesítési irányok meg- 
határozása 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

1 alkalommal, 

év elején 

Az értékesítési eljárá- 

sok figyelemmel kísé- 

rése, beszámoltatás 

Gazdasági ve- 
zető 

A vagyon érté- 

kesítése előtt 
A vagyonváltozások- 
kal kapcsolatos szám- 

szaki és szóbeli in- 

formációkérés 

Intézményveze- 
tő 

Legalább ne- 

gyedévenként 



 

 

 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

15. A féléves beszámolási tevékenység 
- a féléves beszámoló 

elkészítésére való fel- 

készülés 

Felkészülés el- 
lenőrzése 

A féléves be- 

számolási tevé- 

kenység meg- 
kezdése előtt 

A vonatkozó jogsza- 

bályok áttekintése, a 

kiadott útmutatók 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számoló előtt 

A féléves beszámoló- 

ra való felkészültség- 

ről tájékozódás, érte- 
kezletek megbeszélé- 
se 

Gazdasági ve- 
zető 

A féléves be- 

számoló készí- 

tése előtt és so- 
rán – 
szükségszerűen 

A féléves beszámolá- 

si tevékenység során 

szóbeli tájékozódás 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolási tevé- 

kenység során 
legalább 2-3 al- 
kalommal 

- a féléves beszámo- 
lás főbb munkafo- 

lyamatokra való le- 

bontása, munkameg- 
osztás 

Munkamegosz- 
tás ellenőrzése 

A féléves be- 
számolási tevé- 

kenység meg- 

kezdése előtt 

Megbeszélés az egyes 
féléves beszámolási 

munkafolyamatok el- 

látásának várható idő- 
szakairól, és a mun- 
kamegosztás rendjé- 
ről 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 
számoló előtt 

Egyeztetés, szóbeli 
beszámoltatás, vala- 

mint az elkészült írott 

anyagokba történő 
betekintés 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás 
a féléves beszámolási 

feladatok ellátásának 

menetéről 

Intézményveze- 
tő 

Féléves beszá- 
molási felada- 

tok végén 

- a féléves beszámo- 

lóval kapcsolatos fel- 

adatellátásra vonatko- 
zó általános szabá- 

lyok meghatározása 

és betartatása 

Vonatkozó sza- 

bályok, jogsza- 

bályok rendel- 
kezésre állása 

A féléves be- 

számolási tevé- 

kenység meg- 
kezdése előtt 

Szóbeli, illetve írás- 

beli utasítás az egyes 

előirányzatokhoz tar- 
tozó beszámolás 

rendjéről (pl. az idő- 

arányos teljesítéstől 
való eltérés magyará- 

zata stb.) 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolási mun- 

kák előtt 

A féléves beszámolók 

munkapéldányaiba, 

alapszámításaiba tör- 
ténő betekintés, tájé- 

koztatás kérés 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos A féléves beszámoló 

dokumentáció átte- 

kintése – beleértve 
valamennyi előirány- 

zat-teljesítést, és idő- 

arányos eltérést kifej- 
tő, igazoló számítást, 
nyilvántartást, és szö- 
veges tájékoztatást 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolási fel- 

adatok végén 

- a költségvetési ren- 

delet címrendjéről va- 

ló tájékozódás, a cím- 
rend szerinti féléves 

beszámolás 

Címrend ellen- 
őrzése 

A féléves be- 

számolási tevé- 

kenység meg- 
kezdése előtt 

Vezetői szóbeli be- 
számoltatás 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolómun- 

kák előtt 

A féléves beszámolá- 

si munkák megkezdé- 

se során az egyes 
címrendek beszámoló 
tervezetébe való be- 
tekintés 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos A féléves beszámoló 

dokumentációinak, a 

határozat, ill. rende- 
let-tervezet címren- 
dek szerinti összeállí- 
tásának ellenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolási fel- 

adatok végén 

- a féléves beszámoló 

során ellátandó 

egyeztetési feladatok 

Egyeztetési do- 

kumentumok 

ellenőrzése 

Féléves beszá- 

moláskor 

Konzultáció az ellá- 

tandó egyeztetési fel- 

adatokról 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolómun- 

kák előtt 

Az egyeztetési felada- 

tok dokumentumai- 
nak, feljegyzéseinek 

áttekintése 

Gazdasági ve- 
zető 

Legalább 1 al- 

kalommal 

Az egyeztetés folya- 

matának áttekintése 

utólag, a rendelkezés- 
re álló dokumentu- 
mok alapján 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolási fel- 

adatok végén 

- a féléves beszámoló 

számszaki adatainak 
előkészítése 

Előkészítési 

feladatok ellen- 
őrzése, doku- 

mentumellenőr 

zés 

Féléves beszá- 

moláskor 

A féléves beszámoló 

adatszolgáltatás való- 
disága érdekében be- 

tartandó szempontok 

megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolómun- 
kák előtt 

A számszaki adatok 

valódiságának ellen- 
őrzése, a főkönyvi ki- 

vonat és az egyes 

számlaforgalmak el- 
lenőrzése, szükség 

szerint a könyvelés 

korrekciója 

Gazdasági ve- 
zető 

Legalább a fél- 

éves beszámoló 
elkészítése előtt 

1 alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás 

az adatok valódisága 
érdekében ellátott fel- 

adatokról, azok ered- 

ményeiről 

Intézményveze- 
tő 

A féléves be- 

számolási fel- 
adatok végén 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- a féléves beszámolót 

jóváhagyó testületi 
dokumentum (határo- 

zat/rendelet) elkészí- 

tése 

Testületi do- 
kumentum 

Féléves beszá- 
moláskor 

A jóváhagyó doku- 

mentum elkészítésé- 
vel kapcsolatos elvá- 

rások meghatározása, 

alapvető összefüggé- 
sek áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

A számszaki 

beszámoló el- 
készítését köve- 

tően 

A dokumentum ter- 

vezetbe való betekin- 
tés, konzultáció 

Gazdasági ve- 
zető 

A feladatellátás 

során folyama- 
tosan 

A dokumentumterve- 

zet ellenőrzése, tájé- 
koztatás kérése 

Intézményveze- 
tő 

A tervezet elké- 
szítése után 

- a féléves beszámoló 

előterjesztésének ösz- 
szeállítása 

Előterjesztés Féléves beszá- 

moláskor 

A féléves beszámoló 

előterjesztésével kap- 
csolatos elvárások, 
fontosabb pontok 
tisztázása 

Intézményveze- 
tő 

A számszaki 

beszámoló után 

Az előterjesztés- 

tervezet összeállítása- 
kor 

Gazdasági ve- 
zető 

A feladatellátás 

során folyama- 
tosan 

A dokumentumterve- 

zet ellenőrzése, tájé- 
koztatás kérése 

Intézményveze- 
tő 

A tervezet elké- 

szítése után 

- részvétel a féléves 
beszámolót megtár- 

gyaló ülésen 

Beszámoló 
megtárgyalása 

Féléves beszá- 
moláskor 

A képviselő-testület 
féléves beszámolót 

megtárgyaló ülésére, 

mint tájékoztatást adó 
személy felkészültsé- 
gének ellenőrzése 
konzultációval 

Intézményveze- 
tő 

A testületi ülés 
előtt 

      

- a féléves elemi be- 
számoló megállapítá- 

sa, dokumentációjá- 
nak elkészítése, to- 

vábbítása 

Féléves beszá- 
moló 

Féléves beszá- 
moláskor 

Az elemi beszámoló 
tartalmi követelmé- 

nyeivel kapcsolatos 
ismeretek felfrissítése 
konzultációval, a be- 
számoló elkészítését 
segítő anyagok átte- 
kintésével 

Intézményveze- 
tő 

A féléves elemi 
beszámoló ösz- 

szeállítása előtt 

A féléves elemi be- 
számoló megállapítá- 

sa során a munkapél- 
dányok ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatosan Az elkészített féléves 
elemi beszámoló és a 

testület által jóváha- 
gyott beszámoló 

egyeztetése 

Intézményveze- 
tő 

A féléves elemi 
beszámoló el- 

készítését köve- 
tően, de annak 
információs 
rendszerbe való 
továbbítása 
előtt 

- a féléves beszámoló 

dokumentációk meg- 

őrzése 

Dokumentáció 
megőrzése 

Féléves beszá- 

molást követő- 

en 

A kész dokumentáci- 

ók kezelésére vonat- 

kozó utasítás meg- 
adása 

Intézményveze- 
tő 

A dokumentá- 

ciók elkészíté- 

sét követően 

   A dokumentációk tá- 

rolásának ellenőrzése 

beszámoltatással, il- 
letve a kezelés mód- 
jának áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Alkalmanként 



 

 

 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

16. Az éves beszámolási tevékenység 
- az éves beszámoló 

elkésztésére való fel- 

készülés 

Felkészülés el- 
lenőrzésre 

Az éves beszá- 

molási tevé- 
kenység meg- 
kezdése előtt 

A vonatkozó jogsza- 

bályok áttekintése, a 
kiadott útmutatók 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Az éves beszá- 
moló előtt 

Az éves beszámolóra 

való felkészültségről 
tájékozódás, értekez- 
letek megbeszélése 

Gazdasági ve- 
zető 

A beszámoló 

készítése előtt 
és során szük- 
ségszerűen 

A beszámolási tevé- 

kenység során szóbeli 

tájékozódás 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 

tevékenység so- 

rán legalább 2- 
3 alkalommal 

- az éves beszámolás 
főbb munkafolyamat- 

okra való lebontása, 

munkamegosztás 

Munkamegosz- 
tás ellenőrzése 

Az éves beszá- 
molási tevé- 

kenység meg- 

kezdése előtt 

Megbeszélés az egyes 
zárszámadáshoz kap- 

csolódó munkafolya- 

matok ellátásának 
várható időszakairól 

és a munkamegosztás 

rendjéről 

Intézményveze- 
tő 

Az éves beszá- 
moló előtt 

Egyezetés, szóbeli 
beszámoltatás, vala- 

mint az elkészült írott 

anyagokba történő 
betekintés 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás 
az éves beszámolási 

feladatok ellátásának 

menetéről 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 
feladatok végén 

- az éves beszámoló- 

val kapcsolatos fel- 

adatellátásra vonatko- 
zó általános szabá- 

lyok meghatározása 

és betartatása 

Vonatkozó sza- 

bályok, jogsza- 

bályok rendel- 
kezésre állása 

Az éves beszá- 

molási tevé- 

kenység meg- 
kezdése előtt 

Szóbeli, illetve írás- 

beli utasítás az egyes 

előirányzatokhoz tar- 
tozó beszámolás 

rendjéről (pl. az idő- 

arányos teljesítéstől 
való eltérés magyará- 

zata stb.) 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 
munkák előtt 

A beszámoló munka- 

példányaiba, alap- 

számításaiba történő 
betekintés, tájékozta- 

tás kérése 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos A beszámoló doku- 

mentáció – beleértve 

valamennyi előirány- 
zat-teljesítést, és idő- 

arányos eltérést kifej- 

tő, igazoló számítást, 
nyilvántartást, és szö- 
veges tájékoztatást 
stb. – áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 
feladatok végén 

- az éves beszámoló 

során ellátandó 

egyeztetési feladatok 

Egyeztetési do- 

kumentumok 

ellenőrzése 

Éves beszámo- 
láskor 

Konzultáció az ellá- 

tandó egyeztetési fel- 

adatokról 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 
munkák előtt 

Az egyeztetési felada- 

tok dokumentumai- 

nak, feljegyzéseinek 
áttekintése 

Gazdasági ve- 
zető 

Legalább 1 al- 
kalommal 

Az egyeztetés folya- 

matának áttekintése 

utólag, a rendelkezés- 
re álló dokumentu- 
mok alapján 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 
feladatok végén 

- az éves beszámoló 

számszaki adatainak 

előkészítése 

Előkészítési 

feladatok ellen- 

őrzése, doku- 
mentumellenőr 

zés 

Éves beszámo- 
láskor 

Az éves beszámoló 

adatszolgáltatás való- 

disága érdekében be- 
tartandó szempontok 

megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 
munkák előtt 

A számszaki adatok 

valódiságának ellen- 

őrzése, a főkönyvi ki- 
vonat és az egyes 

számlaforgalmak el- 

lenőrzése, szükség 
szerint a könyvelés 
korrekciója 

Gazdasági ve- 
zető 

Legalább a be- 

számoló elké- 

szítése előtt 1 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás 

az adatok valódisága 

érdekében ellátott fel- 
adatokról, azok ered- 

ményeiről 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 
feladatok végén 



 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- a pénzmaradvány, és 

a személyi juttatások 

maradványának meg- 
határozása 

Pénzmaradvány 

kimutatása és 

nyilvántartások 
ellenőrzése 

Éves beszámo- 
láskor 

A vonatkozó jogsza- 

bályi háttér, a vonat- 

kozó belső szabályok, 
a vezetett nyilvántar- 

tások áttekintése, a 
követendő eljárás 
meghatározása 

Intézményveze- 
tő 

A beszámolási 
munkák közben 

A pénzmaradvány- 

kimutatások terveze- 

tének ellenőrzése, az 
alátámasztást szolgáló 

nyilvántartások, fő- 
könyvi számlák el- 
lenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

A beszámoló 

készítés közben 

legalább 2 
alakalommal 

Szóbeli beszámoltatás 

a pénzmaradvány 

alakulásáról, és a 
személyi juttatások 

maradványának fel- 

használhatóságáról 

Intézményveze- 
tő 

A pénzmarad- 

vány kimutatás 

elkészítését kö- 
vetően 

- az éves főkönyvi ki- 

vonat elkészítése cím- 

rend szerint is 

Főkönyvi kivo- 
nat 

Éves beszámo- 
láskor 

A főkönyvi kivonat 

címrend szerinti elké- 

szítésének megbeszé- 
lése a könyvelési sa- 
játosságok figyelem- 
bevételével 

Intézményveze- 
tő 

A főkönyvi ki- 

vonatok készí- 

tése előtt 

A címrend szerinti 

főkönyvi kivonatok 

számításainak, esetle- 
ges adatgyűjtésének 

áttekintése 

Gazdasági ve- 

zető, címek ve- 

zetői 

A főkönyvi ki- 

vonatok készí- 

tése során fo- 
lyamatosan 

A főkönyvi kivonatok 
áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

A főkönyvi ki- 

vonatok elké- 

szítését követő- 
en 

- az éves beszámoló 

számszaki elkészítése 

Számszaki be- 

számoló 

Éves beszámo- 

láskor 

A beszámoló szám- 

szaki elkészítése a 

címrend szerinti fő- 
könyvi kivonatok fel- 

használásával, az 
esetleges kritikus 
pontok megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

A főkönyvi ki- 

vonatok készí- 

tése után 

A készülő számszaki 

beszámoló terveze- 

tekbe való betekintés 

Gazdasági ve- 
zető 

A számszaki 

beszámoló el- 

készítése során 
folyamatosan 

A számszaki beszá- 

molók áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

A számszaki 

beszámolók el- 

készítése után 

- az éves beszámoló 

előterjesztésének ösz- 

szeállítása 

Előterjesztés Éves beszámo- 
láskor 

Az éves beszámoló 

előterjesztésével kap- 

csolatos jogszabály- 

ok, elvárások, fonto- 
sabb pontok tisztázá- 
sa 

Intézményveze- 
tő 

A számszaki 
beszámoló után 

Az előterjesztés ter- 
vezet összeállításakor 

Gazdasági ve- 
zető 

A feladatellátás 

során folyama- 

tosan 

A dokumentumterve- 

zet ellenőrzése, tájé- 

koztatás kérése 

Intézményveze- 
tő 

A tervezet elké- 
szítése után 

- részvétel az éves be- 

számoló megtárgyalá- 
sán 

Beszámoló 
megtárgyalása 

Éves beszámo- 
láskor 

A képviselő-testület a 

zárszámadást megtár- 
gyaló ülésére, mint 

tájékoztatást adó 

személy felkészültsé- 
gének ellenőrzése 
konzultációval 

Intézményveze- 
tő 

A testületi ülés 
előtt 

      

- az éves elemi be- 

számoló megállapítá- 
sa, dokumentációjá- 

nak elkészítése, to- 

vábbítása 

Éves beszámoló Éves beszámo- 
láskor 

Az elemi beszámoló 

tartalmi követelmé- 
nyeivel kapcsolatos 

szakmai ismeretek 

felfrissítése 

Intézményveze- 
tő 

Az elemi be- 

számoló össze- 
állítása előtt 

Az elemi beszámoló 

megállapítása során a 
munkapéldányok el- 

lenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatosan Az elkészített elemi 

beszámoló és a testü- 
let által jóváhagyott 

beszámoló egyezteté- 

se 

Intézményveze- 
tő 

Az elemi be- 

számoló elké- 
szítését követő- 

en, de annak in- 

formációs rend- 
szerbe való to- 
vábbítása előtt 

- az éves beszámoló 

dokumentációk meg- 
őrzése 

Dokumentáció 
megőrzése 

Éves beszámo- 
lást követően 

A kész dokumentáci- 

ók kezelésére vonat- 
kozó utasítás meg- 

adása 

Intézményveze- 
tő 

A dokumentá- 

ciók elkészíté- 
sét követően 

   A dokumentációk tá- 

rolásának ellenőrzése 
beszámoltatással, il- 
letve a kezelés mód- 
jának áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Alkalomszerű- 
en 



 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat el- 

látója 
Határidő Módja, eszköze 

Feladat el- 
látója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat el- 

látója 
Határidő 

17. A beérkező számlák kezelése 
- a beérkező számlák 
nyilvántartása 

Nyilvántartás 
ellenőrzése 

Rendszeres A vezetendő nyilván- 

tartás tartalmi, formai 
követelményeinek, 
összefüggéseinek 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Minden év ja- 
nuárjában 

A nyilvántartás nap- 

rakészségének ellen- 
őrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta egy- 
szer 

Beszámoltatás a nyil- 
vántartás vezetéséről 

Intézményveze- 
tő 

Évente egy al- 
kalommal 

- a beérkező számlák 

(és alapdokumentu- 

mainak: szállító levél, 

szerződés stb.) ellen- 
őrzése 

Beérkező szám- 

lák 

Rendszeres A beérkező számlák 

kezelési rendjének 

megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Minden év ja- 

nuárjában 

A számlakezelés, 

alapdokumentumok 

ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatosan Beszámoltatás, rek- 
lamációk, késedelmes 

fizetések megbeszélé- 

se 

Intézményveze- 
tő 

Legalább ne- 

gyedévente 

- gazdasági teljesítés 
előkészítése (határidő 

szerinti rendezés) 

- - Számlakiegyenlítési 
elvek megbeszélése 
(kik élveznek előnyt, 
stb.) 

Intézményveze- 
tő 

Minden év ja- 
nuárjában 

Előkészítés ellenőrzé- 
se 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatosan Beszámoltatás, rek- 
lamációk, késedelmes 
fizetések megbeszélé- 
se 

Intézményveze- 
tő 

Legalább ne- 
gyedévente 

- gazdasági teljesítés 
előtt a pénzgazdálko- 

dási jogkörök gyakor- 

lása és gazdasági 
telje- 
sítése 

Utalványozás, 
ellenjegyzés, 

érvényesítés 

Rendszeres A pénzgazdálkodási 
tevékenység elemei- 

nek, funkcióinak 

megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Minden év ja- 
nuárjában 

A jogkörök gyakorlá- 
sának ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos A pénzgazdálkodási 
jogkörök gyakorlásá- 
nak utólagos ellenőr- 
zése okmányokon, il- 
letve beszámoltatással 

Intézményveze- 
tő 

Évente 

- szállítók állomány- 
változásának nyilván- 
tartása, feladás elké- 
szítése 

Nyilvántartás Havonta A nyilvántartás és 
feladás funkciójának, 
szerepének megbe- 
szélése 

Intézményveze- 
tő 

Minden év ja- 
nuárjában 

Feladások ellenőrzése 
a nyilvántartások 

alapján 

Gazdasági ve- 
zető 

Negyedévente a 
feladásokhoz 

kapcsolódva 

Könyvelés ellenőrzé- 
se 

Intézményveze- 
tő, gazdasági 

vezető 

A féléves és 
éves beszámo- 

lás előtt 

- a szállítói szerződé- 

sek nyilvántartása 

Nyilvántartás Negyedévente A nyilvántartás sze- 

repének ismertetése 

Intézményveze- 
tő 

Minden év ja- 

nuárjában 

Nyilvántartás ellenőr- 

zése a szerződések 
alapján 

Gazdasági ve- 
zető 

Félévente Beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

Évente 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

18. A beszerzések bonyolítása 

A/ a nem közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések esetében 
- beszerzési terv ké- 

szítése a likviditási 
tervvel összhangban 

Beszerzési terv Évente egyszer A beszerzési terv tar- 

talmi követelményei- 
nek meghatározása 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 

összeállítása 
előtt 

Beszerzési terv ellen- 
őrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

A jóváhagyás 
előtt 

Beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

Évente egyszer 

- beszerzések előké- 

szítése (ajánlatkéré- 
sek beszerzése, érté- 
kelése) 

Ajánlatok Előkészítéskor Az ajánlatok köve- 

telményeinek megbe- 
szélése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 

összeállítását 
követően 

Ajánlatok ellenőrzése Gazdasági ve- 
zető 

Ajánlatok köz- 
zététele előtt 

Ajánlatok megfelelő- 

sége 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzési 

eljárás során 
legalább egy- 
szer 

- szerződéskötés, il- 
letve megrendelés 

Szerződés, 
megrendelés el- 

lenőrzése 

Szerződéskö- 
téskor 

Szerződések, meg- 
rendelések tartalmi 

követelményeinek 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 
összeállítását 

követően 

Szerződések, meg- 
rendelések ellenőrzé- 

se 

Gazdasági ve- 
zető 

Aláírás előtt Szerződések, meg- 
rendelések megfelelő- 

ségének ellenőrzése 
beszámoltatással 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzések 
lebonyolítását 

követően 

- a szerződés, meg- 

rendelés ellenjegyzé- 
se 

Ellenjegyzés Szerződéskö- 

téskor rendsze- 
resen 

Az ellenjegyzés fon- 

tosságának, funkció- 
jának megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 
összeállítása 
előtt 

Az ellenjegyzés meg- 

történtének ellenőrzé- 
se 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta egy- 
szer 

Dokumentum ellen- 
őrzése 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzések 
lebonyolítását 
követően 

- a szerződés teljesíté- 

sének ellenőrzése 

Teljesítés el- 
lenőrzés 

Teljesítéskor A teljesítés ellenőrzés 

folyamatának megbe- 

szélése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 

összeállítása 

előtt 

Teljesítés ellenőrzése 

(a szakmai igazolás 
meglétének ellenőrzé- 

se) 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta egy- 

szer 

Dokumentum ellen- 
őrzése, beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzések 

lebonyolítását 

követően 

B/ a közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzések esetében 
- beszerzési terv ké- 

szítése 

Beszerzési terv Évente egyszer A beszerzési terv tar- 

talmi követelményei- 
nek meghatározása 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 

összeállítása 
előtt 

Beszerzési terv ellen- 
őrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

A jóváhagyás 
előtt 

Beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

Évente egyszer 

- a beszerzés várható 
értékének és a beszer- 

zés módjának megha- 

tározása 

Beszerzéssel 
kapcsolatos 

fontosabb ada- 

tok 

Beszerzési terv 
készítését köve- 

tően 

A beszerzési módok, 
illetve értékek meg- 

határozási elveinek, 
eljárásainak áttekinté- 
se 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 
összeállítása 

előtt 

A várható érték és a 
beszerzési mód meg- 

választásának ellen- 

őrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Jóváhagyás 
előtt 

Beszámoltatás a vá- 
lasztás módjáról 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzési 
eljárás során 

legalább egy- 

szer 

- a közbeszerzési do- 
kumentáció összeállí- 

tása, jóváhagyása 

Közbeszerzési 
dokumentáció 

Beszerzési terv 
készítését köve- 

tően 

A dokumentáció tar- 
talmi követelményei- 

nek megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 
összeállítását 

követően 

A dokumentáció, és 
annak jóváhagyásá- 

nak ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

A jóváhagyási 
határidejében 

Tájékoztatás a doku- 
mentációról, a doku- 

mentációval kapcso- 
latos problémák is- 
mertetése 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzési 
eljárás során 

legalább egy- 
szer 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

- közbeszerzés elindí- 

tása 

  Közbeszerzés elindí- 

tásával kapcsolatos 
feladatok megbeszé- 
lése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 

összeállítását 
követően 

A közbeszerzés elin- 
dításának ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Beszerzési 

tervben megha- 
tározott ütem 
szerint 

Beszámoltatás a köz- 

beszerzés elindításá- 
ról, a problémákról 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzési 

eljárás során 
legalább egy- 
szer 

- a beérkező ajánlatok 
bontása 

Bontási jegyző- 

könyv, ajánla- 

tok 

Ajánlatbontás- 
kor 

A bontási jegyző- 
könyv készítésével 
kapcsolatos feladtok 
áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 

összeállítását 

követően 

Ajánlatbontás szabá- 

lyosságának ellenőr- 

zése 

Gazdasági ve- 
zető 

Ajánlatbontás- 
kor 

Beszámolás az aján- 
latbontásról, a bontási 
jegyzőkönyv utólagos 
ellenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

Ajánlatbontást 
követően 

- győztes hirdetés, és 
szerződéskötés 

Szerződés Szerződéskö- 
téskor 

A szerződések tartal- 

mi követelményeinek 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 

összeállítását 
követően 

Szerződések, meg- 
rendelések ellenőrzé- 
se 

Gazdasági ve- 
zető 

Aláírás előtt Szerződések megfele- 

lőségének ellenőrzé- 
se, beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzések 

lebonyolítását 
követően 

- a szerződés, meg- 
rendelés ellenjegyzé- 
se 

Ellenjegyzés Szerződéskö- 
téskor rendsze- 
resen 

Az ellenjegyzés fon- 
tosságának, funkció- 
jának megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 
összeállítása 
előtt 

Az ellenjegyzés meg- 

történtének ellenőrzé- 
se 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta egy- 
szer 

Dokumentum ellen- 
őrzése 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzések 
lebonyolítását 
követően 

- a szerződés teljesí- 
tésének ellenőrzése 

Teljesítés el- 
lenőrzése 

Teljesítéskor A teljesítés ellenőrzés 
folyamatának megbe- 

szélése 

Intézményveze- 
tő 

Beszerzési terv 
összeállítása 

előtt 

Teljesítés ellenőrzése 
(a szakmai igazolás 
meglétének ellenőrzé- 
se) 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta egy- 
szer 

Dokumentum ellen- 
őrzés, beszámoltatás 

Intézményveze- 
tő 

Közbeszerzések 
lebonyolítását 

követően 



 

 

 

 

 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Ellenőrzési 

pont 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója 

Határidő 

19.A számlázás, a vevőkkel kapcsolatos feladatok 
- a számla kiállítását 

megalapozó doku- 
mentum elkészítése, 

beszerzése 

Számlázás 

megindítása 
előtt ellenőrzés 

Rendszeres Számlakezelés eljá- 

rásrendjének áttekin- 
tése, különös tekintet- 
tel az alapdokumen- 
tumokra 

Intézményveze- 
tő 

Év elején A dokumentumokkal 

való egyeztetés 

Gazdasági ve- 
zető 

Folyamatos Beszámoltatás Intézményveze- 
tő 

Évente egyszer 

- számla kiállítása Számla ellenőr- 
zése 

Rendszeres Számlaellenőrzés el- 

járásrendjének meg- 
beszélése 

Intézményveze- 
tő 

Év elején Számlák ellenőrzése a 
kiállítást követően 

Gazdasági ve- 

zető, kijelölt 
gazdasági 
ügy- 
intéző 

Folyamatos Beszámoltatás a téves 
számlakiállításokról 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
egyszer 

- számla nyilvántar- 

tásba vétele 

Számlanyilván- 

tartás 

Havonta A számlanyilvántartás 

rendszer funkciójának 
áttekintése 

Intézményveze- 
tő 

Év elején Nyilvántartás ellenőr- 

zése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta A nyilvántartás veze- 
téséről tájékoztatás 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 

egyszer 

- számlareklamációk 
kezelése 

Szakmai alap- 
adatok kontroll- 

ja 

Alkalomszerű A számlareklamációi 
eljárásrendjének 

meghatározása 

Intézményveze- 
tő 

Év elején A számlareklamáció 
folyamatának figye- 

lemmel kísérése 

Gazdasági ve- 
zető 

Havonta Beszámolás a rekla- 
mációk mennyiségé- 
ről, kivizsgálásuk 
eredményéről 

Intézményveze- 
tő 

Évente legalább 
egyszer 

- vevők állományvál- 
tozásának nyilvántar- 

tása, feladás elkészí- 
tése 

Feladások Negyedévente Feladások összeállítá- 
sának megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Év elején Feladások ellenőrzése Gazdasági ve- 
zető 

Negyedévente Feladások és az alap- 
nyilvántartások utóla- 

gos ellenőrzése 

Intézményveze- 
tő, gazdasági 

vezető 

Legalább az 
éves beszámo- 

lón előtt 

- a vevőkkel kapcso- 
latos nyilvántartás 

Nyilvántartások Negyedévente Nyilvántartások veze- 

tésének, szerepének 
megbeszélése 

Intézményveze- 
tő 

Év elején Nyilvántartások nap- 

rakészségének, tar- 
talmának ellenőrzése 

Gazdasági ve- 
zető 

Negyedévente A nyilvántartások el- 
lenőrzése 

Intézményveze- 
tő 

Legalább az 

éves beszámo- 
lón előtt 
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13. Záró rendelkezések 

 

 

Diákönkormányzat, munkaközösségek, oktatói testület véleményezési nyilatkozatai. 
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Nyilatkozat 

 
A Diákönkormányzat a Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Isko- 

la Szervezeti és Működési Szabályzata módosításainak elfogadásához a jogszabályban meg- 

határozott kérdések rendelkezéséhez (dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intéz- 

mény tájékoztatási kötelezettsége) az általános véleményezési jogát korlátozás nélkül gyako- 

rolta. A módosításokat véleményezte és támogatta, a dokumentummal kapcsolatban ellenve- 

tést nem fogalmazott meg. 

 

 

Miskolc, 2021. 08. 31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖK támogató oktató DÖK elnök 

 
 

………………………… 

 
………………………… 
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Nyilatkozat 

 
A Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola munkaközösség 

vezetői nevében aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 2021 évi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításainak 

véleményeztük. 

A munkaközösség vezetők a 2021 évi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait a 

2021.08.31-i ülésén megtárgyalta és azzal egyetért. 

 
Miskolc, 2021. 08. 31. 
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Nyilatkozat 

 
Az oktatói testület a Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgálata kapcsán a módosításokat megszavazta és 

elfogadta, a dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 
Miskolc, 2021. 08. 31. 

 

 
Az oktatói testület nevében: 
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A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítá- 

sok betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára, tanulójára – ide értve a felnőtt- 

képzésben részt vevőket – nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat 

kihirdetéssel lép hatályba, és határozatlan időre szól, azonban az intézmény a jogszabályi 

változások figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálja. 

 
A szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak az oktatói testület módosíthatja és a diák- 

önkormányzat véleményének kikérésével. 

 
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az alkalmazottak és más érdeklő- 

dők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, könyvtárban, tanári szobában, továbbá 

az intézmény honlapján. 

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intéz- 

ményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok mint igaz- 

gatói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók. 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2021. augusztus 31. 

 

 

 
……………………………………… 
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Mellékletek 
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1. számú melléklet 

Munkaköri leírás minták 
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Munkaköri leírás-minták 

 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 

szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit 

névre szólóan. 

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 

feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 

 

1. Igazgató helyettesek munkaköri leírásai 

 
1.1. igazgató helyettesi munkaköri leírása 

 
Munkakör megnevezése: Igazgató helyettes FEOR száma: 1328 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Nő a Siker Alapítvány Főigazgató 

A munkakör szakmai irányítója: főigazgató, igazgató 

Munkaideje: heti 40 óra, ebből a kötelező óraszám heti 6 óra 

Az iskola igazgatójával egyeztetett munkarend szerint tartózkodik az iskolában 

Utasítást adó, felettes munkakörök: - igazgató 

Fegyelmi felelősségre vonást a igazgató eszközölhet. 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

 munkaközösség vezetők 

 oktató ,pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

 pedagógus, oktató munkakörben foglalkoztatottak 

 
A munkakör célja: 

A szakképzési törvény szerint az intézmény igazgatói feladatai ellátásában való aktív 

közreműködés. 

 
Munkavégzéshez szükséges követelmények: 

 
Helyettesítés rendje: 

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:- a munkakörnek alárendelt vezető 

beosztású munkakörök/munkák, - oktató, pedagógus és szakvizsgázott pedagógus 

munkakörök. 

 
A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 

 
Alkalmazott a feladatait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Mt.) 52. § (1) bekezdése előírásai szerint köteles ellátni. 

A alkalmazott köteles ismerni a Nő a Siker Alapítvány feladat- és hatáskörét, illetve 

munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket 

és belső irányítási eszközöket. 
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Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért. 

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 

Felelős a munkavégzés során tudomására jutott bizalmas információk megtartásáért és jogszerű 

kezeléséért. A alkalmazott köteles munkabéréről és egyéb a munkaviszonnyal összefüggő 

juttatások köréről és mértékéről minden adatot titokként megőrizni. 

Munkája során köteles a költség- és energiatakarékosságot, az észszerű gazdálkodást szem előtt 

tartani. 

A tűz-munkavédelmi, adatvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi, járványügyi 

előírásokat betartani. 

Felelősség: 

- Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel az 

intézményvezető megbízza. 

- Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 

Intézkedéseiért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fegyelmi, kártérítési 

valamint büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

Felel az iskola imázsának a megőrzéséért. 

 
A munkavégzés helye: 

 az intézmény székhelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A. 

 az intézmény telephelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 

 az intézmény telephelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 

 az intézmény telephelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 16. 

 
- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

- Javaslatokat tesz a házirend módosítására 

- Elkészíti a pedagógusok ügyeleti rendjét, ellenőrzi annak betartását, szükség esetén 

felülvizsgálja, módosítja 

- Helyettesítés esetén elkészíti a beosztást, az elektronikus naplóban ellenőrzi annak 

adminisztrálását 

- Elkészíti a tantárgyfelosztás, tanügyi beosztások (ügyeleti rend, osztályok, 

csoportbeosztások stb), órarend készítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően - választott 

tantárgyak meghirdetését - tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel 

kapcsolatos döntések meghozatala. 

Adat nyilvántartás, kezelés 

- Részt vesz a szakképzési törvényben meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében, 

az adatvédelmi szabályzat figyelembe vételével. 

- A Nő a Siker Alapítvány felé adatszolgáltatást lát el a tanulók, dolgozók tekintetében 

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

- Közreműködik az SZMSZ, a házirend, nyilvánosságra hozatalában. 

 
Munkáltatói jogkörök gyakorlása 
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- Az igazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

- -Elkészíti a szakmai területéhez tartozó dolgozók munkaköri leírását. 

- Tájékoztatást, naprakész adatokat szolgáltat a területén végzett tevékenységekről 

- Területén ellenőrzési feladtok ellátása az alkalmazottak szabadságolási rendjének 

megállapítása 

- Pedagógusok, oktatók havi többletmunkájának /helyettesítés, túlóra/ nyilvántartása – 

elszámolásra való leadása 

 
Iratkezeléssel kapcsolatos feladatok 

- iratkezelési feladatok ellátása az iratkezelési szabályzat szerint 

- A Nő a Siker Alapítvány utasításainak, rendeleteinek maradéktalan betartása 

- évente ellenőrzi az iratkezelési szabályzat végrehajtását 

- intézkedik a szabálytalanságok megszüntetésére 

- szükség esetén javaslatot tesz a szabályzat módosítására 

- a folyamatgazdával a folyamatok szabályozását, annak végrehajtását egyezteti 

- észrevételeit, intézkedéseit minden esetben írásban rögzíti a belső ellenőrzési szabályzat rendelkezései 

szerint 

- Ügyintézés, iratkezelés, tanügyi nyilvántartások, iskolai záradékok, kötelező nyomtatványok 

használata a hatályos jogszabály figyelembe vételével lehetséges 

- A gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy elintézésért felelős 

alkalmazott köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás napjától számított harminc napon belül 

elintézni. A nevelési-oktatási intézmények működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidő 

– ha a nevelési – oktatási intézmény-vezetője más határidőt nem állapít meg, harminc nap. 

 
Pedagógusi munkaidő-nyilvántartás vezetése 

- A kialakított dokumentáció rendszeres ellenőrzése 

- A dokumentációs rendszer naprakész vezetése, határidők betartása. 

- Munkaidő – nyilvántartása összesítése. 

- Helyettesítési nyilvántartás vezetése. 

- A Nő a Siker Alapítvány felé szükséges adatszolgáltatások megtétele 

- SZIR program naprakészségének biztosítása, ellenőrzése 

- Kréta rendszer naprakészségének biztosítása 

 

 
II. Az intézmény szakképzési, köznevelési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 
Szakmai programmal kapcsolatos feladatok 

- SZP előkészítése igazgató jóváhagyásra 

- Részt vesz a szakmai program összeállításában /inkluzív pedagógiai figyelembevételével/. 

- A szükséges adatszolgáltatást határidőben megteszi a Nő a Siker Alapítvány felé 

Éves munkatervvel kapcsolatosban - operatív feladatok meghatározása: 

- Feladatokat lát el az iskolai éves munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a 

tanév rendjének meghatározásában. 

- Az éves munkaterv elkészítése során kikéri képzési tanács véleményét. 

- Szorosan együttműködik, egyeztet az igazgatóval, a fenntartóval 

Oktatói testülettel kapcsolatos feladatok 
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- Segíti az oktatói testület vezetését. 

- Támogatja az oktatói testület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok 

megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. 

- Támogatja az igazgatót a nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 

- Képviseli az igazgatót akadályoztatottsága esetén 

- A Nő a Siker Alapítvány utasításainak, rendeleteinek maradéktalan betartása, betartatása 

 
Döntési, együttműködési feladatok 

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. 

- Együttműködik a 

- képzési tanáccsal 

- diákönkormányzattal, 

 

 
Az iskolai oktatás megszervezése 

- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának, képzésének megszervezésében. 

- Részt vesz a szakmai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 

- Támogatja az igazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan 

figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése megvallására, 

illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

 
SNI-s tanulók esetében: 

Tevékenységek tartalma: 

• Kapcsolattartás a megyei, járási, országos pedagógiai szakszolgálatokkal. 

• BTMN, SNI-s tanulók tanügyi dokumentumainak nyilvántartása. 

• Inkluzív pedagógia megvalósítása 

• a fejlesztendő tevékenységben ellátandó tanulókat nyilvántartja 

• koordinálja a fejlesztő tevékenységet 

• kapcsolat felvétele, kapcsolattartás a megyei, járási pedagógiai szakszolgálatokkal 

• az együttműködés koordinálása 

• információ áramlást biztosítja 

• megbeszéléseket, konzultációkat szervez a partnerek körében 

• ellenőrzi a tevékenység megvalósulását 

• a fejlesztendő foglalkozáshoz szükséges időtervet – időbeosztást elkészíti és informálja, illetve 

tudomására hozza az érintett kollégáknak (tanuló-pedagógus, pedagógiai szakszolgálat stb.) 

• ellenőrzi az együttműködéssel kapcsolatos a dokumentálási, adminisztratív teendőket, 

kötelességeket – védelmi szabályoknak megfelelően jár el. 

• Inkluzív nyílt munkaerőpiaci munkavállalás támogatása, megvalósítása 

• A Nő a Siker Alapítvány utasításainak, rendeleteinek maradéktalan betartása 

 

A KIR program rendszerének vezetése az intézmény tanulóival kapcsolatban 

Diákigazolványok kiadásának ellenőrzése a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján, 

valamint a Nő a Siker Alapítvány utasítása alapján. 

Egyéb feladatok 
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- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésében. 

- Segíti a igazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. 

- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

- Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, 

tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési feladatok 

ellátásában. 

- Tanulmányok alatti vizsgák szervezése jogszabálynak megfelelően. 

 
Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. Mind a alkalmazottak mind a tanuló kártérítési ügyének 

intézésében valamint a határozathozatalban részt vesz. Javaslatot tesz az intézményben folyó 

szabálytalanságok megszűntetése érdekében. Új munkatársak betanítása, munkaerő tervezése, 

fejlesztése. 

Alapvető feladata közé tartozik az alkalmazottnak, hogy az egészségük megőrzéséhez 

szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 
Kártérítési, megőrzési felelősség 

 
A alkalmazott a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt 

köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

A alkalmazott köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy 

elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket 

állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. 

Az alkalmazott az alkalmazotti jogviszonyból eredően kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Anyagi felelősség terheli az alkalmazottat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 

A jogszabályban meghatározott dohányzásra vonatkozó előírások betartása illetve betartatása. 

 

Feladatait: az érvényben lévő intézményi alapdokumentumok, az adott éves munkaprogram 

alapján végzi. 

- Óralátogatásai és az oktatókkal, pedagógusokkal folytatott beszélgetései alapján tájékozódik a 

nevelő-oktató, képzési munka helyzetéről, az alkalmazott módszerekről, az eredményekről és 

hiányosságokról. 

- A munka-közösségvezetők bevonásával segíti a célkitűzések megvalósítását. 

- Kapcsolattartás a köznevelési intézményekkel /általános iskolákkal/ 

- Pályaorientációs, beiskolázási feladtok végzése. 9-9E előkészítő (belépő osztályok) 

évfolyamos tanulók felvételi ügyeinek intézését a jogszabályoknak megfelelően. 

-Évente megszervezi az intézmény tanulóinak beiratkozását, elvégzi, ill. végezteti és ellenőrzi a 

szükséges adminisztrációt. Irányítja az áthelyezéseket, átirányításokat és felmentéseket. 

-Kapcsolatot tart az iskolákkal, szervezi a szülői értekezleteket. 

-Szervezi és irányítja az iskolai csoportok kialakítását 

-Különös gonddal kíséri figyelemmel az iskolai oktató-nevelő munkát, felelős a tevékenység 

koordinálásáért. 
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-A veszélyeztetett és hátrányos tanulók, helyzetének javítása érdekében a gyermekvédelmi 

felelősök, osztályfőnökök bevonásával koordinálja a Gyámhatóság, az Ügyészség, a 

Rendőrség, a Pedagógiai Szakszolgálat, az osztályfőnökök és a szülők tevékenységét. 

-Irányítja és ellenőrzi a gyermekvédelmi felelősök tevékenységét, adminisztrációs munkáját. 

- rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjének meghatározása 

- szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának 

meghatározása 

- tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

- szabadidős programok szervezése 

- tanulók írásbeli tájékoztatása 

- Igazgatóval egyeztetett terv szerint látogat, óralátogatásait úgy tervezi, hogy tisztában legyen a 

rábízott terület helyzetével, hogy az előforduló hiányosságokat időben korrigálni lehessen. 

- Szaktanácsadói látogatás esetén az irányítása alá tartozó terület illetékeseit elkíséri, részt vesz az 

óralátogatásokon és az órák értékelésén, az igazgatóval való egyeztetés alapján gondoskodik a 

szaktanácsadói javaslatok megvalósításáról. Tapasztalatairól, folyamatosan tájékoztatja a igazgatót. 

- Az munkaközösség- vezetők bevonásával ellenőrzi a tanmeneteket és foglalkozási terveket, ezeket 

megjegyzéseket a igazgató elé terjeszti, jóváhagyásra. 

- Gondoskodik a törzslapok, a naplók, területéhez tartozó nyomtatványok beszerzéséről, kiosztásáról. 

Rendeltetésszerű használatáról, vezetését rendszeresen ellenőrzi, intézkedik a hiányosságok 

kiküszöböléséről. 

 
A munkaterületéhez tartozó adminisztrációs feladatok ellenőrzése. 

Megszervezi: 

• az irányítása alá tartozó terület felméréseit és továbbképzéseit, bemutató foglalkozásait. 

segíti a gazdasági csoport által elkészített leltározási ütemterv végrehajtását, biztosítja a leltározás 

feltételeit, tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti. 

• Figyelemmel kíséri a tanulók versenyeken, szemléken való részvételét. 

• Munkaterületén elkészíti az éves statisztikát, részt vesz a különböző kimutatások 

készítésében és készíttetésében. 

• Részt vesz az értekezletek írásos anyagainak előkészítésében. A nevére szignált anyagokat 

határidőre elvégzi, ill. elvégezteti. Tervszerűen ellenőrzi az iskola rendjét, tisztaságát, a házirend 

szabályainak betartását. Probléma esetén intézkedik. Intézkedéséről tájékoztatja a igazgatót. 

• Az iskolavezetés aktív tagjaként teljes felelősséggel vesz részt a döntések meghozatalában. 

• Számon tartja a határidős feladatokat és időben elvégzi, illetve elvégezteti. 

• Köteles figyelemmel kísérni és munkáját az állami és szakmai felügyelet által meghatározott 

irányelvek alapján végezni és ezeket az alkalmazottakkal megismertetni és érvényesíteni. 

 
 Elkészíti 

- a munkaterületével kapcsolatos belső szabályzatokat 

- a gazdálkodó szervek igényeinek figyelembe vételével a tanulói beiskolázási létszámtervet 

- a tantárgyi és órafelosztási tervet 

- tanárok, szakoktatók szabadságolási tervét 

- félévkor és tanév végén munkaterületét érintő elemző jelentését, 

- a kollégiumi elhelyezést igénylő tanulók jegyzékét, gondoskodik elhelyezkedésükről, rendezi az 

esetenkénti felmerülő problémákat. 
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Gondoskodik: 

- a tanulói nyilvántartásról /osztályok kialakítása/ 

- a tanulói jogviszony létesítésével, megszűntetésével kapcsolatos ügyek intézéséről, 

- az osztályfőnöki tevékenység ellenőrzéséről, a szülői értekezletek, fogadóórák megtartásáról, 

- a szülők megfelelő tájékoztatásáról, 

- a tanári és tanulói ügyelet megszervezéséről, 

- a tanulói jutalmak és kitüntetések előkészítéséről, 

- a diákönkormányzat segítése, 

- tantervfejlesztésről, 

- tankönyv kiválasztásáról, 

- a tanári ügyelet megszervezéséről 

- kezdő új kollégák bevezetése, 

- az   iskolai ünnepségek, megemlékezések   alkalomhoz   illő színvonalas programjának 

előkészítéséről 

- az iskolai klub-foglalkozások, szakkörök tervszerinti megtartásáról, a foglalkozási naplók 

rendszeres és folyamatos vezettetéséről, ellenőrzéséről 

 

 
 Irányítja 

- a közismereti tárgyak oktatását, a habilitációs – rehabilitációs fejlesztéseket 

- a munkaközösségek, munka-közösségvezetők munkáját, 

- a tankönyvellátással, vásárlással és kölcsönzéssel kapcsolatos teendőket 

 
 Felelős: 

- a tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentációk szabályszerű vezettetéséért, kezeléséért és 

irattározásáért, 

- a közismereti tanárok munkaidő-nyilvántartásának ellenőrzéséért, helyettesítési napló 

vezetésért, 

- a tanulók vétségeivel és szabálysértésével összefüggő ügyek intézéséért, a fegyelmi eljárás 

szabályainak betartásáért, 

- a kulturális programok szervezéséért az iskolai hagyományok ápolásáért, a kulturális 

versenyek, vetélkedők lebonyolításáért, 

- a könyvtár szakmai állományának fejlesztéséért, a közegészségüggyel kapcsolatos teendők 

ellátásáért az iskolaorvos munkája segítéséért 

 
1. Az igazgató helyettes ellenőrzi: 

- az osztályfőnöki és ifjúságvédelmi tevékenységet, 

- a tanulók étkeztetésének helyzete 

- a tanulók személyi tisztasága, 

- a tanszerek megőrzése, 

- kollégiumban elhelyezett tanulók látogatása, 

- pályaválasztási munka, 

- tanszer- taneszközellátás ellenőrzése, 

- tanári- tanulói ügyelet, 

- a tanórán kívüli tevékenységet /szakkör, könyvtár, klub, tömegsport/ 

- közismereti órákat, 

- a tanulói nyilvántartásokat, 

- térítési díjak megállapítását 
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- a tandíjak megállapítását, 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartását, 

- a könyvtáros tevékenységét, 

- a munkaközösségek munkáját, 

- a szakkörök megtartását, 

 
Igazgatóhelyettesként: 

- rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, társadalmi érzékenységgel. 

- Tiszteli az egyetemes emberi, nemzeti értékeket, és az erkölcsi normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi 

feladatokat vállal. 

-Feladata az adatvédelem, esélyegyenlőség, fenntarthatóság, környezettudatosság támogatása 

- Munkája során érvényesíti /érvényesül a multikulturálitás, integráció, inkluzió elve, a tolerancia 

adaptivitás, differenciálás, individuális személyközpontú pedagógia. 

Az egyes jogok biztosítása 

- Gondoskodik a tanulók köznevelési, szakképzési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései 

meghozatalakor. 

- Koordinálja az intézményi szülői kapcsolattartást, vezeti illetve gyűjti az ezzel kapcsolatos 

dokumentumokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően. (nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, jelenléti 

ívek stb.) 

 
Feladata továbbá: 

- a szervezeti kultúra partnerközpontúságának megőrzése 

- az új „szokások” és módszerek beépítése a mindennapi gyakorlatba 

- a PDCA/SDCA szemlélet alkalmazása, érvényesítése mindennapi munkánkba, éves tervünk 

megvalósításában 

- éves céljaink, megvalósított tevékenységeink értékelése, tapasztalatok összegyűjtése – javítás – 

jobbítás vezérelje 

 
KIEMELT FELADATA: 

- mindennapos kapcsolattartás az igazgatójával /a minőségfejlesztési munkáról való tájékoztatása/ 

- dokumentáció naprakész vezetése 

- irattárazás 

- munkatársak bevonása a munkába 

- a megfelelő kommunikáció – információ áramlás biztosítása, kialakítása teljes partneri körben 

- mérés értékelés 

 
CSR területén elvégzendő feladatok 

Mint igazgatóhelyettes szakterületén támogatja a hálózati tanulást, CSR továbbképzéseken vesz részt 

- A stratégiai és szervezeti kultúrába, tanügyi dokumentumokba a CSR elemeit beépíteni, annak 

megvalósítását folyamatosan nyomon követni az önkéntességben, az érzékenyítés és mentor 

programban való aktív részvétel, ezeknek a programoknak az irányítása, koordinálása 

- Zöld beruházások, zöld technológia, újrahasznosítás, közösségi együttműködés ösztönzése, 

megújuló energiák használatának elterjesztése, a CSR szemlélet képviselete. 

-CSR napok- témahetek-projektek tervezése, szervezése, prevenciós programok 
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- megfelelő kommunikáció, közösségi együttműködés 

- Támogatja az önkéntesség, mentor program megvalósítását, aktívan részt vesz a közösségi 

munkában. 

- a kapcsolattartás módja: elsődlegesen az intranet, e-mail, a CSR elveknek megfelelően 

- a környezettudatosság, fenntarthatóság, és a CSR egyéb elemeinek érvényesítése a tanulás-tanítási 

folyamatban szaktárgyának megfelelően. 

- zöld technológia, újrahasznosítás támogatása a szakmai képzésben 

- munkájuk során a CSR szemléletet szem előtt tartani, támogatni, munkájukban tudatosan az elveket 

megjeleníteni 

- a zöld beruházásokat, zöld technológiát szem előtt tartja, az anyagigénylés , eszközigénylés és 

beszerzések esetében mindenképpen a környezettudatosság, fenntarthatóság, CSR elveinek 

megfelelően jár el. 

- feladatai tervezése során a CSR területeit beépíteni a mindennapjaiba 

- feladatait a CSR területeinek megfelelően tervezi, 

Szakterületükön a CSR elemeit szem előtt tartva jár el, támogatja a zöld beszerzéseket, anyag során 

előnybe részesíti a környezettudatosságot, fenntarthatóságot, energiatakarékosság, fenntarthatóság 

iskolai szintű megvalósítását, az esélyegyenlőség érvényesülését. 

- az önkéntességben való aktív részvétel, az önkéntes munka intézményi szintű szervezése, az 

érzékenyítés támogatása 

 
Ellenőrzési feladatok 

- Részt vesz az intézmény belső ellenőrzési rendszere kialakításában, működtetésében, fejlesztésében. 

A belső ellenőrzés rendszerét, szervezetét és eljárási szabályait a hatályos jogszabályok előírásai 

alapján alakítja. 

Ellenőrzési rendszer: 

Feladata a területét érintő kockázatok kezelése, rendszeres felülvizsgálata, a szabálytalanságok 

kezelése és a területének megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakítása. Kockázati jelentést köteles 

készíteni a igazgatóje felé. A feladatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak és mindenkor 

érvényben lévő intézményi ellenőrzési rendszer szerint köteles végezni. 

 
Közzététellel kapcsolatos feladatok: 

- éves munkaterv készítése a közzétételi feladatok ütemezéséről, 

- szervezni és koordinálni a közzététellel kapcsolatos feladatokat, 

- felmérni az intézmény vonatkozásában a nyilvánosságra hozandó adatok körét. 

 
Ellátandó feladat: 

- törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatás 

- a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos adatok közzététele, 

- a szakmai tevékenység 

- a szakmai tevékenység eredményessége 

- a birtokolt adatfajtára 

- működésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

- Pályázati munkában aktívan részt vesz. 

 
 Felelőssége: 

- Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel az igazgató megbízza. 

- Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 
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Intézkedéseiért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fegyelmi, kártérítési valamint 

büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

Felel az iskola imázsának a megőrzéséért. 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján olyan feladatokat is teljesíteni, melyek 

jellegüknél fogva a tevékenységi körükbe tartoznak, vagy ismeretei alapján szükségszerűségből rá 

kell, bízzák. 

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

elválaszthatatlan melléklete. 

 
1. 2. Igazgatóhelyettes munkakör tartalma 

 
Munkakör megnevezése: igazgatóhelyettes FEOR száma: 1328 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: A fenntartó 

A munkakör szakmai irányítója: igazgató 

Munkaideje: heti 40 óra, ebből a kötelező óraszám heti 6 óra 

Az iskola igazgatójével egyeztetett munkarend szerint tartózkodik az iskolában 

Utasítást adó, felettes munkakörök: 

- intézményvezető 

Fegyelmi felelősségre vonást a igazgató eszközölhet. 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

 vezető beosztású munkakörök  munkaközöség vezetők  TCS vezetője /csoport/ 

 Diákönkormányzat tanár elnöke 

 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

 nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó munkakörök 

 
A munkakör célja: 

A szakképzési törvény szerint az intézmény iskola igazgató feladatai ellátásában való aktív 

közreműködés az intézmény szakmai, műszaki, oktatási feladataihoz kapcsolódva. 

 
A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 

 
Alkalmazott a feladatait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Mt.) 52. § (1) bekezdése előírásai szerint köteles ellátni. 

A alkalmazott köteles ismerni a Nő a Siker Alapítvány feladat- és hatáskörét, illetve 

munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket 

és belső irányítási eszközöket. 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért. 

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 
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Felelős a munkavégzés során tudomására jutott bizalmas információk megtartásáért és jogszerű 

kezeléséért. A alkalmazott köteles munkabéréről és egyéb a munkaviszonnyal összefüggő 

juttatások köréről és mértékéről minden adatot titokként megőrizni. 

Munkája során köteles a költség- és energiatakarékosságot, az észszerű gazdálkodást szem előtt 

tartani. 

A tűz-munkavédelmi, adatvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi, járványügyi 

előírásokat betartani. 

Felelősség: 

- Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel az 

intézményvezető megbízza. 

- Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 

Intézkedéseiért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fegyelmi, kártérítési 

valamint büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

Felel az iskola imázsának a megőrzéséért. 

 
Helyettesítés rendje: 

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:- a munkakörnek alárendelt vezető beosztású 

munkakörök/munkák, - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

 

 

 
A munkavégzés helye: 

 az intézmény székhelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A. 

 az intézmény telephelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u.33. 

 az intézmény telephelye 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 

 az intézmény telephelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 16. 

 
A szakmai intézményvezető-helyettes a munkaköri leírásában foglaltakat 

- az iskola intézményvezető utasítása, rendelkezései szerint személyesen, illetve 

- a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői munkaköröket ellátók 

bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el. 

 

 
 Vezetési feladatok 

1. A szakmai helyettes munkakör tartalma 

 
I. Általános vezetési feladatok 

1. Házirenddel kapcsolatos feladatok 

- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. 

- Javaslatokat tesz a házirend módosítására. 

2. Adat nyilvántartás, kezelés 

- Részt vesz a szakképzési, köznevelési törvényben meghatározott adatok nyilvántartásában, 

kezelésében. Az adatok nyilvántartását és kezelését az intézményi adatvédelmi szabályzatba leírtaknak 

megfelelően végzi. 

- KRÉTA RENDSZER pontos és naprakész vezetése. 

3. A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

- Közreműködik az SZMSZ, az SZP, a házirend, 

4. Munkáltatói feladatok 
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- Az iskola igazgató helyettesítése az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint. 

- Elkészíti a szakmai területéhez tartozó dolgozók (szakoktatók, szakmai tanárok) munkaköri 

leírását. 

5. Iratkezeléssel kapcsolatos feladatok 

- Ügyintézés, iratkezelés, tanügyi nyilvántartások, iskolai záradékok, kötelező nyomtatványok 

használata a mindenkor hatályos jogszabály figyelembe vételével lehetséges, köteles. 

- A gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy elintézéséért felelős 

alkalmazott köteles azt haladéktalanul, az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint elintézni. 

 
II. Az intézmény köznevelési/szakképzési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

1. Szakmai programmal kapcsolatos feladatok 

- Szaktudásával támogatja, irányítja a szakmai program elkészítését. 

- Részt vesz a szakmai program összeállításában. 

- Előkészíti az intézmény alapdokumentumait – szakmai program, szervezeti és működési szabályzat 

stb. – igazgatói jóváhagyásra 

2. Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

- Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a tanév 

rendjének meghatározásában. 

- A munkaterv elkészítése során kikéri az a diákönkormányzat, a képzési tanács véleményét. 

3. Oktatói testülettel kapcsolatos feladatok 

- Segíti az oktatói testület vezetését. 

- Támogatja az oktatói testület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok 

megszervezésében, valamint azok végrehajtásának ellenőrzésében. 

- Támogatja az iskola igazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. 

 
4. Döntési, együttműködési feladatok 

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s döntés-előkészítésre utasította. 

- Együttműködik a(z) 

- - alkalmazotti érdekképviseleti szervekkel, 

- diákönkormányzattal, 

- képzési tanáccsal, 

 
5. Az iskolai oktatás, képzés megszervezése 

- Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának, képzésének megszervezésében. 

- Részt vesz a szakmai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. 

- Pályaorientációs beiskolázási tevékenység a szakmai osztályokba felvételiző és más 

intézménybe továbbtanulók /10-12. évfolyam/ tanulók felvételi ügyeinek intézése. - 

Intézményi minőség irányítási folyamatok /MIR/ koordinálása, Honlap naprakészségének 

felügyelete, ellenőrzése összhangban a közösségi média felülettel - intézményi információs 

kommunikációs rendszer felügyelete, fejlesztése. 

- Támogatja az iskola igazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve 

folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai 

meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön. 

 
6. További feladatok 
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- Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezésében. 

- Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. 

- Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló 

fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való 

értesítési feladatok ellátásában. 

- Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit. Mind a alkalmazottak mind a tanuló 

kártérítési ügyeinek intézésében valamint a határozathozatalban részt vesz. Javaslatot tesz az 

intézményben folyó szabálytalanságok megszűntetése érdekében. Új munkatársak betanítása, 

munkaerő tervezése, fejlesztése. 

 
7. Alapvető feladata közé tartozik az alkalmazottnak, hogy az egészségük megőrzéséhez 

szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

• Munkavédelmi és tűzvédelmi munka ellenőrzése, szemlék, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, 

szabályzatok időben való leadása. 

• Technikai dolgozók, valamint a tanulók baleset- munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásának 

ellenőrzése. 

- intézményi védő- óvó előírások meghatározása 

- bombariadó esetén szükséges teendők meghatározása 

- a tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő egyes feladatok rögzítése 

- a tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége 

- veszélyeztető táblák, tűzriadóterv (menekülési terv) kitétele 

- dohányzásra kijelölt hely meghatározása 

- részt vesz a munkavédelmi rendszer kialakításában és fejlesztésében 

- ellenőrzi, felügyeli és értékeli a munkavédelmi eszközök alkalmazását, az intézkedések 

megvalósítását. 

- munkavédelmi oktatás, továbbképzés szervezése 

- elkészíti a munkavédelmi utasításokat, szabályzatokat, aktualizálja azokat a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően 

Feladata a biztonsági és a tűzvédelmi technikai feladatok tervezése és szervezése az egész 

intézmény területén. 

- az üzemi berendezések felülvizsgálata és rendszeres ellenőrzése valamint a munkahelyek és 

munkamódszerek ellenőrzése 

- veszélyhelyzetekre tervek kidolgozása és felülvizsgálata 

- üzemi egészségvédelem felügyelete 

 
8. Kártérítési, megőrzési felelősség 

 
Az alkalmazott a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt 

köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

Az alkalmazott köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy 

elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket 

állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. 
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Az alkalmazott az alkalmazotti jogviszonyból eredően kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Anyagi felelősség terheli az alkalmazottat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 

A jogszabályban meghatározott dohányzásra vonatkozó előírások betartása illetve 

betartatása. 

 
9. Közzététellel kapcsolatos feladatok: 

▪ éves munkaterv készítése a közzétételi feladatok ütemezéséről, 

▪ szervezni és koordinálni a közzététellel kapcsolatos feladatokat, 

▪ felmérni az intézmény vonatkozásában a nyilvánosságra hozandó adatok körét 

 
Ellátandó feladat: 

A közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos adatok közzétételére, mint: 

- SZMSZ közzétételére, valamint 

- a szakmai tevékenységre 

- a szakmai tevékenység eredményességére 

- működésre vonatkozó jogszabályokra 

 
10. Intézményi informatikai koordinátorként 

Részt vesz az intézményi informatikai fejlesztési stratégia kidolgozásában és közreműködik 

annak végrehajtásában. Feladata a rendszergazdával együtt az intézményben használt 

számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot 

fenntartása. Munkáját a munkaközösség vezetőjével és tanáraival együttműködve és 

igényeiket figyelembe véve végzi. Részt vesz az informatikai biztonsági szabályzat 

kidolgozásában és aktualizálásában a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Figyeli, keresi 

a szakterülethez kapcsolódó pályázati lehetőségeket, azokat az informatikai munkaközösség 

tagjaival készre kidolgozza. Nyomon követi a pályázat lefolyását, elkészíti a pályázathoz 

tartozó szakmai beszámolót. 

Adatvédelmi feladatait az adatvédelmi szabályzatban előírtaknak megfelelően végzi. 

Koordinálja az informatikai eszközök nyilvántartásának naprakész vezetését, /konfigurációs 

lap, informatikai eszközök kiadása, stb./ 

 
III. Szakmai vezetéssel kapcsolatos feladatok 

 
1. Az intézmény elhelyezkedése a szakképzési struktúrában 

 
- Munkaerő-piaci képzés – szakmai képzés koordinálása 

- Segíti a igazgatót tájékozódási tevékenységét az intézmény szakképzési struktúrában való 

elhelyezkedése tárgyában; támogatja a igazgatót a szakképzés országos, területi, és helyi 

helyzetének, körülményeinek, várható irányainak meghatározásában, megismerésében. 

- Kapcsolatot tart a duális szakképzés partnereivel, kapcsolatot épít az ágazati szakmai 

partnerekkel 

- Megalapozott információkkal segíti a igazgató azon tevékenységét, mely az intézményben 

kialakítandó szakok, szakmastruktúrák igényekhez igazodó formálására irányul. 
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- Figyeli a szakmai képzéssel kapcsolatos jogszabályokat. 

 

 
2. A szakképzés feltételeinek megteremtése 

- Segíti az intézményen belül, illetve azon kívül a szakképzés személyi, tárgyi, szakmai 

követelményeinek biztosítását. Ennek keretében: 

- felel a szakképzés eszközfeltételeinek megteremtéséért, beszerzéséért. 

- Közreműködik az intézményen kívül bonyolódó szakképzéshez kapcsolódó szerződések 

megkötésében, rendszeres felülvizsgálatában. 

- Kidolgozza, aktualizálja, esetenként ellenőrzi a szakmai dokumentumokat. 

 
3. Szakképzés lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

- Közreműködik a szakmai vizsgák megszervezésében, lebonyolításában, statisztikák 

elkészítésében. 

- Feladata a gyakorlati oktatás munkavédelmi ellenőrzése az intézményi gyakorlat 

helyszínén. 

- A szakképzés elméleti oktatási feladataihoz a szükséges eszközöket, berendezéseket 

(szemléltető eszközök, kisebb berendezések stb.) biztosítja, ezek karbantartásának 

megszervezéséről gondoskodik. 

 
4. Tanulók munkaszerződésével kapcsolatos feladatok koordinálása 

 
5. EUROPASS – rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok 

- Europass Bizonyítvány bevezetése és alkalmazása az intézményben. 

- Digitális aláírás – szabályzat – szerződés kezelése 

 
6. Pályakövetés 

A honlapon – egyedi azonosításra alkalmatlan módon – nyilvánosságra hozza a szakképzési 

évfolyamon tanulmányaikat befejezők munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos, a 

pályakövetési rendszerben keletkezett adatokat, információkat. Továbbá a szakmai vizsga 

letétéről jelentést küld a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv részére. A 

jelentést tartalmazza a vizsgázó nevét, tanulói azonosító számát a megszerzett szakképesítési 

megnevezését, a vizsga helyét és időpontját. 

 
7. Tanulmányok alatti vizsgák: 

Javító osztályozó vizsga szervezése a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően 

 
Feladatait az érvényben lévő intézményi alapdokumentumok, és az adott tanév 

munkaprogramja alapján végzi. 

• Óralátogatásai és a nevelőkkel folytatott beszélgetései alapján tájékozódik a nevelő- 

oktató munka helyzetéről, az alkalmazott módszerekről és hiányosságokról. A 

munkaközösség vezetők bevonásával segíti a célkitűzések megvalósítását. 
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• Igazgatóval egyeztetett terv szerint látogat, óralátogatásait úgy tervezi, hogy tisztában 

legyen a rábízott terület helyzetével, hogy az előforduló hiányosságokat időben 

korrigálni lehessen. 

• Szaktanácsadói látogatás esetén az irányítása alá tartozó terület illetékeseit elkíséri, részt 

vesz az óralátogatásokon és az órák értékelésén. A igazgatóvel való egyeztetés alapján 

gondoskodik a szaktanácsadói javaslatok megvalósításáról. Tapasztalatairól 

folyamatosan tájékoztatja a igazgatót. 

• Gondoskodik a naplók, e-napló egységes kitöltéséről, rendeltetésszerű használatáról, 

vezetését rendszeresen ellenőrzi, intézkedik a hiányosságok kiküszöböléséről. 

• Kapcsolatot tart a szakiskolai tanulmányi felelősökkel, tájékoztatja a szülőket az 

intézményben folyó oktató-nevelő munkáról. 

• Megszervezi a felügyelete alá tartozó terület továbbképzéseit, a bemutató 

foglalkozásokat. 

• Rendszeresen ellenőrzi a szakképzés terület anyag és vagyonkezelését, ill. a belső 

ellenőrzési tervben rögzített területeket. 

• Segíti a gazdasági ügyintéző által elkészített – leltározási ütemterv végrehajtását, 

biztosítja a leltározás feltételeit. 

• Tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti. 

• Részt vesz az értekezletek írásos anyagainak előkészítésében. 

• Elkészíti az éves intézményi statisztikát, részt vesz a különböző kimutatások 

készítésében és készíttetésében. 

• A nevére szignált anyagokat határidőre elvégzi, ill. elvégezteti. 

• Számon tartja a határidős feladatokat és időben elvégzi, ill. elvégezteti. 

• reklámtevékenység megszervezése, és anyaggazdálkodás irányítása /szakmai/ 

 
Elkészíti: 

- a szakmai vizsgák ütemtervét, 

- javító, pótló, osztályozó vizsgák ütemtervét, 

- az oktatói testületi értekezletek szakmai-elméleti anyagát, 

- félévkor évvégén munkaterületét érintő, elemző jelentését, 

- a munkaterületével kapcsolatos belső szabályzatokat, 

- az év eleji, a félévi és az év végi statisztikai jelentéseket, a helyi szakmai program 

vázlatát. 

 Szervezi és irányítja: 

- a szakképző csoportok kialakítását, felvételi rendjét, 

- a felnőttek tanfolyami oktatását, a közhasznú, illetve egyéb munkaakciókat, 

- a távoktatást, 

- a szakma Kiváló Tanulója és szakmai, elméleti tantárgyi tanulmányi versenyeket, 

- szakszerűen irányítja a szakmai elméleti tárgyak szakköreit, alapvizsgára és szakmai 

vizsgára történő felkészítést, 

- a szakmai munkaközösségek, munkaközösség-vezetők munkáját, 

- a szakmai elméleti tárgyak oktatását, 

- a gazdálkodó szervekkel történő kapcsolattartás 
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Gondoskodik: 

- a gyakorlati tantermek tanműhelyek, és szertárak tárgyi feltételeinek fejlesztéséről, 

- kezdő új kollégák bevezetése 

- a tantárgyi és a szakmunkásvizsgák szakmai elméleti és gyakorlati tételeinek 

összeállításáról, 

- a szakmai vizsgák szervezésével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról, 

- a szakmai program egyeztetési eljárásának lefolytatásáról, 

- a tantervfejlesztés-tankönyv kiválasztásról, 

- a tanügyi igazgatással kapcsolatos dokumentációk szabályszerű vezetéséért, 

vezettetéséért, kezeléséért, irattározásáért, 

 
 Felelős: 

- a honlap naprakészségének felügyeletéért összhangban a közösségi média felülete 

ellenőrzéséért 

- a házirend betartatásáért, 

- az intézményi információs kommunikációs rendszer felügyeletéért, fejlesztésért 

- az iskolai kiállítások megrendezéséért, 

- a tanügyi igazgatással kapcsolatos dokumentációk szabályszerű vezetéséért, 

vezettetéséért, kezeléséért, és irattározásáért. 

- felel a munkaköre tekintetében az intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

- igazgató és tagintézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén képviseli az 

intézményt 

- igazgató és tagintézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a köznevelési, szakképzési intézményben foglalkoztatottak felett 

- igazgató és tagintézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén felelős az intézményi 

szabályzatok elkészítéséért 

- felel a pedagógiai munkáért 

- felel a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért 

- felel a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért 

 

 
Marketing feladatok: 

- A piackutatás megszervezése. A piaci igények elemzése, a javaslat a 

leggazdaságosabb szolgáltatás végzésére. 

- A termékek és szolgáltatások értékesítésének megszervezése, kapcsolat a 

felhasználókkal, munkáltatókkal. 

- Honlap naprakészsége 

 Ellenőrzi: 

- a tanárok elméleti oktatásának módját, 

- munkaközösségek munkáját, 

- szakkörök megtartását, 

- javító és pótvizsgák lebonyolítását, 

- a Belső Ellenőrzési Szabályzatban a munkakörébe utalt tevékenységeket, 
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- az intézetben folyó szakképzési tevékenység, 

- a szakmai vizsgák megszervezése, a Belső Ell. Szab.-ban a munkakörébe utalt 

tevékenységeket, 

- a felnőttképzés 

- az intézmény informatikai rendszerének szabályos működését 

 
KIEMELT FELADATA: 

- elektronikus KRÉTA napló vezetése, kezelése (tanügyigazgatás) 

- leltározás felügyelete (tanműhelyek, nagyértékű és kisértékű szakmai eszközök) 

- kulcs-nyilvántartó rendszer kialakítása, koordinálása (tanműhelyek, belső anyag – 

eszköztároló szekrények) 

- pedagógusok jelenléti ívének vezetésének ellenőrzése, havonkénti összesítése 

- munkajogviszony megszűnése esetén leltár – leszámoltatás, és annak bizonylatainak 

nyilvántartása 

 
 Felelősség: 

- Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel az 

intézményvezető megbízza. 

- Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 

Intézkedéseiért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fegyelmi, kártérítési 

valamint büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

Felel az iskola imázsának a megőrzéséért. 

 

 
1. 3. Igazgatóhelyettes munkakör tartalma 

 
Munkakör megnevezése: igazgatóhelyettes FEOR száma:1328 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: A fenntartó 

A munkakör szakmai irányítója: igazgató 

Munkaideje: heti 40 óra, ebből a kötelező óraszám heti 6 óra 

Az iskola igazgatójével egyeztetett munkarend szerint tartózkodik az iskolában 

Utasítást adó, felettes munkakörök: 

- intézményvezető 

Fegyelmi felelősségre vonást az igazgató eszközölhet. 

 
A munkakörnek alárendelt munkakörök: 

 szakelmélet oktató szaktanárok 

 gyakorlatot vezető szakoktatók 

 anyaggazdálkodást és raktározási feladatokat ellátó munkakörök 

Munkaideje: heti 40 óra heti kötelező óraszám: 6 óra 
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A munkakör célja: 

A szakképzési törvényben előírtak alapján, az intézmény szakoktatási, képzési feladatainak 

ellátása elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek 

birtokában 

A szakképzési i törvény szerint az iskola szakképzési feladatainak vonatkozásában az iskola 

igazgatóhelyettesi feladatainak ellátása. 

 
A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 

 
Alkalmazott a feladatait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Mt.) 52. § (1) bekezdése előírásai szerint köteles ellátni. 

A alkalmazott köteles ismerni a Nő a Siker Alapítvány feladat- és hatáskörét, illetve 

munkakörének ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket 

és belső irányítási eszközöket. 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért. 

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 

Felelős a munkavégzés során tudomására jutott bizalmas információk megtartásáért és jogszerű 

kezeléséért. A alkalmazott köteles munkabéréről és egyéb a munkaviszonnyal összefüggő 

juttatások köréről és mértékéről minden adatot titokként megőrizni. 

Munkája során köteles a költség- és energiatakarékosságot, az észszerű gazdálkodást szem előtt 

tartani. 

A tűz-munkavédelmi, adatvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi, járványügyi 

előírásokat betartani. 

Felelősség: 

- Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel az 

intézményvezető megbízza. 

- Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 

Intézkedéseiért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fegyelmi, kártérítési 

valamint büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

Felel az iskola imázsának a megőrzéséért. 

 

 
Helyettesítés rendje: 

• a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

- más, de az adott szakképzésben jártas gyakorlati oktató, szakoktató, műhelyoktató. 

• a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- más, de az adott szakképzésben jártas gyakorlati oktató, szakoktató, műhelyoktató. 

• a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza 
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I. Általános vezetési feladatok 

 
• Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 

o Figyelemmel kíséri a fenntartó által kezdeményezett változásokat, mely az 

intézményre vonatkozik az alapító okiratban, különös tekintettel a tagintézmény 

sajátosságaira, ha szükséges, módosítást kezdeményez. 

 
• Házirenddel kapcsolatos feladatok 

o Gondoskodik a házirend elkészítéséről, aktualizálásáról. 

o A házirendet az oktatói testület számára elfogadás céljából átadja. 

o Gondoskodik a házirend fenntartónak történő továbbításáról, annak jóváhagyása 

céljából. 

• Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

o Meghatározza az intézmény minőségpolitikájának főbb irányait. 

• Adat nyilvántartás, kezelés 

o Gondoskodik a szakképzésii törvény meghatározott adatok 

nyilvántartásáról, kezeléséről. 

• A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

o Biztosítja a házirend nyilvánosságra hozatalát. 

• Az EUROPASS-rendszer felülvizsgálatának figyelemmel kísérése. 

• Iratkezeléssel kapcsolatos feladatok 

-  Ügyintézés, iratkezelés, tanügyi nyilvántartások, iskolai záradékok, kötelező 

nyomtatványok használata 

-  A gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy 

elintézéséért felelős alkalmazott köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás 

napjától számított harminc napon belül elintézni. A nevelési-oktatási intézmények 

működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidő – ha a nevelési – oktatási 

igazgatóje más határidőt nem állapít meg, harminc nap. 

 
II. Az intézmény köznevelési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok 

 
• A szakmai programmal kapcsolatos feladatok 

- Irányítja a szakmai program elkészítésének feladatait, gondoskodik a szakmai program 

összeállításáról. /Szakmai program/ 

- A szakmai programot elfogadás céljából átadja az oktatói testület számára. 

- Gondoskodik a szakmai program fenntartó általi jóváhagyásáról. 

 
• Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

- Irányítja az iskolai munkaterv elkészítését, a munkaterv keretében meghatározza a 

tanév szakmai programját. 

- A munkaterv elkészítése során kikéri a képzési tanács, a tanulókat érintő programok 

vonatkozásában a diákönkormányzat, gyakorlati oktatást végzők véleményét. 
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• Oktatói testülettel kapcsolatos feladatok 

- Vezeti a gyakorlati képzést 

- Előkészíti az oktatói testület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi 

azok végrehajtását, a szakképzés /gyakorlati/ képzés területén 

- Irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató, képzési, gyakorlati munkát – a szakképzés 

területén 

 
• Az iskolai oktatás megszervezése 

- A tanulók nevelését és oktatását, a lelkiismereti szabadság és a különböző 

világnézetűek közötti türelmesség elve alapján szervezi. 

- Irányítja a szakmai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatokat. /szakmai 

program/ 

 
• Döntési, együttműködési feladatok 

- Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

- Együttműködik a(z) 

- A fenntartóval 

- alkalmazotti érdekképviseleti szervekkel, 

- diákönkormányzattal, 

- Képzési tanáccsal 

- a munkáltatókkal 

 
 Ellenőrzi: 

- a gyakorlati oktatók anyagigénylését, anyaggazdálkodását, 

- havonta az élelmiszerraktárban betárolt alapanyagok minőség megőrzési/ 

fogyaszthatósági időtartam érvényességét és a készletek mennyiségi ellenőrzését 

végrehajtó leltárt. Szabálytalanságok és hiányosságok esetén jelzési kötelezettsége van 

a igazgatóje felé. 

- a HCCP előírásainak maradéktalan megvalósulását az élelmiszerraktár, és 

tanműhely területén 

- a szakmai vizsgák felvételi rendjének szervezését, 

- a szakmai gyakorlati órákat. 

 
 Szervezi és irányítja: 

• Szervezi és irányítja az iskolai kiállításokat, vásárokat. 

• a szakképzési gyakorlatok beosztását, 

• a tanulószerződéseket nyilvántartja, fontos feladatának tartja azok számának 

növelését, segíti a tanulószerződések megkötésének létrejöttét 

 
• Egyéb feladatok: 

- Gondoskodik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséről, 

- Irányítja a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 
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- Gondoskodik a tanuló a szakképzésre, gyakorlati oktatásba való felvételével, a tanulói 

jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, 

valamint a működés rendjéről való értesítési feladatok elvégzéséről. 

 
• A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai: 

- Közreműködik az intézmény szabályozó dokumentumainak elkészítésében, rendszeres 

felülvizsgálatában, kiegészítésében, a dokumentumokban megjelenő célkitűzések és 

feladatok megvalósításában; 

- Részt vesz az intézményi munkaterv elkészítésében és egyben a tanítási év intézményi 

rendjének meghatározásában, különös tekintettel a gyakorlati oktatásra; 

- Segíti a rövid és hosszútávú fejlesztések előkészítését, tervezését, a képzési igények 

felmérését, a piackutatást; 

- Az iskolai gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka 

felelős vezetője; 

- A szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a gyakorlati képzéssel 

kapcsolatos összes nevelési, oktatási, képzési és egyéb teendőket; 

- Közvetlenül irányítja, segíti és ellenőrzi a szakoktatók gyakorlati oktatók pedagógiai és 

szakmai munkáját; 

- A szakmai gyakorlati tantárgyak tananyagát érintő jogszabályi előírásokról és azok 

változásairól tájékoztatja a gyakorlati oktatásban közreműködőket; 

- Minden tanév elején elkészíti a gyakorlati oktatással kapcsolatos évi foglalkoztatási és 

beosztási tervet, és jóváhagyásra bemutatja az igazgatónak; 

- A beiskolázott tanulólétszám függvényében megtervezi a gyakorlati oktatási 

csoportokat az éves ütemterv szerint; 

- A tanévkezdésre elkészíti a tanműhelyi gyakorlati oktatás órarendjét; 

- Minden tanév kezdetére összeállítja a csoportbeosztást és azt az oktatók rendelkezésére 

bocsátja; 

- Figyelemmel kíséri az elméleti és gyakorlati oktatás összhangját, a szakmai nevelés 

hatékonyságát; 

- Óra- és foglalkozás-látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati 

oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai 

továbbképzésüket segíti; 

- Rendszeresen ellenőrzi az e-naplókban /KRÉTA/ a szakmai gyakorlati óráinak haladási 

és érdemjegy rovatát; 

- Segítséget nyújt és részt vesz a szakmai tanulmányi versenyek előkészítésében és 

lebonyolításába. Megszervezi a tanulók tanulmányi versenyre történő felkészítésének 

gyakorlati részét; 

- A tanév utolsó napjáig elvégzi az összefüggő szakmai gyakorlat igazolásához szükséges 

dokumentumok ellenőrzését; 

- Megszervezi a szakmai gyakorlati vizsgákat és a tanulók összefüggő szakmai 

gyakorlatát és ezek pótlását; 
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- Igény szerint szervezi és irányítja az általános iskolások pályaválasztását segítő 

tanműhelyi látogatásokat, részt vesz az intézmény pályaválasztási kiállításának 

előkészítésében; 

 
Kiemelt feladatok 

 
Az igazgató helyettes a szakképzés, szakmai oktatás koordinálása, munkaerőpiaci projektek 

működtetése, SNI tanulók sikeres munkavállalásának támogatása, duális szakképzés – 

munkahely feltárás, munkaerő-piaci partnerkapcsolatok építése, ápolása. 

Felelős a beiskolázási, pályaorientációs tevékenység intézményszintű koordinálásáért 

kapcsolattartás a munkaerő-piaci szereplőkkel /BOKIK, pályaorientációt végző pedagógiai 

szakszolgálattal, Munkaügyi Központtal, civil szervezetekkel, munkáltatókkal, gyakorlati 

telephelyekkel stb./. 

A szakmai gyakorlatok megszervezéséért, ellenőrzéséért a szakmai anyagok – eszközök, 

munkaruhák /tanulói – szakoktatói/ igényléséért az összefüggő szakmai gyakorlatok 

megszervezéséért a szakmai vizsgák gyakorlati részének lebonyolításáért. 

A szakmai gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő-képző gyakorlati 

munka felelős vezetője. 

 
Kártérítési, megőrzési felelősség 

 
A alkalmazott a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt 

köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

A alkalmazott köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy 

elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket 

állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. 

Az alkalmazott az alkalmazotti jogviszonyból eredően kötelezettségének vétkes 

megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Anyagi felelősség terheli az alkalmazottat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 

A jogszabályban meghatározott dohányzásra vonatkozó előírások betartása illetve betartatása 

 
 Felelősség: 

- Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel az 

intézményvezető megbízza. 

- Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 

Intézkedéseiért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fegyelmi, kártérítési 

valamint büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

Felel az iskola imázsának a megőrzéséért. 
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2. Tanári munkakör leírása 

 
Munkakör megnevezése: Tanár, osztályfőnök, FEOR száma: 2421 

munkaközösség-vezető FEOR száma: 2441 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: A fenntartó 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, osztályfőnök, 

team vezetők. 

A munkaközösség-vezetőt az oktatói testület adott munkaközösségéhez tartozó 

pedagógusainak, oktatóinak választása alapján az intézményvezető bízza meg. 

Fegyelmileg az intézményvezetője vonhatja felelősségre. 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

 vezető beosztású munkakörök ( igazgató,  igazgatóhelyettes,  munkaközösség-vezető, 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: szaktanárok 

Munkaideje: heti 40 óra heti kötelező óraszám: 22 óra 

 

A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. 

 

 
Helyettesítés rendje: 

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

- pedagógus és oktató munkakörök /matematika-kémia szak/ 

- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- pedagógus és oktató munkakörök /matematika-kémia szak/ 

 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 
A munkavégzés helye: 

 az intézmény székhelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A. 

 az intézmény telephelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 

 az intézmény telephelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 

 az intézmény telephelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 16. 

 
A tanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat 

személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása  alapján 

látja el. 

Köteles még mindazon feladatokat ellátni, amivel az igazgatója még megbízza. 

 

 
Szakmai feladatok 

1. A tanár munkakör tartalma 

 
I. Általános szakmai feladatok 
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A tanár tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

- A pedagógus, oktató rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv- 

tudással, társadalmi érzékenységgel. 

- Tiszteli az egyetemes emberi, nemzeti értékeket, és az erkölcsi normákat. 

- Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. 

Közösségi feladatokat vállal. 

- Adatvédelem 

- Esélyegyenlőség 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság 

- Munkája során érvényesíti /érvényesül a multikulturalitás, integráció, inklúzió elve, a 

tolerancia adaptivitás, differenciálás, individuális személyközpontú pedagógia. 

Együttműködés a szülőkkel 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 

- A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 

- Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és 

világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek 

gyermekeik. 

Az egyes jogok biztosítása 

- Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor. 

 
Alapvető feladata közé tartozik a közalkalmazottnak, hogy az egészségük megőrzéséhez 

szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket 

megtegye. Anyagi felelősség terheli a alkalmazottakat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 

Reklámtevékenység végzése során a közalkalmazott az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 

köteles eljárni. 

A jogszabályban meghatározott dohányzásra vonatkozó előírások betartása illetve betartatása. 

I. Részletes szakmai feladatok 

A pedagógus alapvető nevelési-oktatási feladatai 

- Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. 

- Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan 

a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a 

további tanulásra. 

- Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

- Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret 

fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 
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- Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, 

szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. 

- Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, 

és ezek ápolására neveli őket. 

- A tanulót testi és a lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. 

- Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait. 

A pedagógus nevelésével kapcsolatos feladatok 

- Alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. 

a) oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, 

erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, 

b) oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

c) oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló 

- egyéni képességét, 

- tehetségét, 

- fejlődésének ütemét, 

- szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

- sajátos nevelési igényét, 

- egyéni tervet és egyéni fejlesztési tervet készít 

d) segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, 

e) segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 

f) a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, 

g) ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megteszi, 

h) közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

i) közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 

j) a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

k) a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek, 

l) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

m) a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, 

n) a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

ny) a fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel a igazgató vagy helyettese 

nyolc órás munkaidejében megbízza. 

o) A többségi pedagógus feladatai az együttnevelés sikeres megvalósítása érdekében 

• a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

• szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet 

biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; 

• a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott 
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szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

• egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

• alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

• együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 
A pedagógusoktól elvárt személyiségjellemzők: 

• A feltétel nélküli elfogadás, a tanulóhoz való pozitív érzelmi odafordulás, amely nem a 

tulajdonságoknak, a viselkedésnek szól, hanem a személynek, aki önmagában érték. Az 

elfogadás ebben az értelemben nem moráliskérdés, azaz a pedagógusnak nem a tanuló 

magatartásának morális megítélése (esetleg elítélése) a feladata, hanem elemzése. Az 

empátia, a másik ember érzéseinek a megértése és minél pontosabb visszajelzése. A 

tanulók szakszerű megismerése segít abban, hogy a pedagógus a rejtett üzenetek tartalmát 

is képes legyen megérteni, elemezni, hiszen a jó kooperációban folyamatosan törekedni 

kell mások érzéseinek, világra vonatkozó nézeteinek megismerésére. 

• A kongruencia, azaz az értékekben való bizonyosság. A felkészült pedagógus hisz saját 

tapasztalatainak, érzéseinek, tudásában hiteles személyiség. Ebben az esetben valósul 

ugyanis csak meg az, hogy a verbális és nem verbális jelzései összhangban vannak. A 

tudatosság alapja a magas szaktárgyi és pedagógiai tudás kell legyen, hiszen csak ebben 

az esetben képes arra, hogy tapasztalatait helyesen értékelje. 

A szakmai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok 

- Az oktatói testület tagjaként részt vesz az intézmény szakmai programjának 

tervezésében, és értékelésében gyakorolja az oktatói testület tagjait megillető jogokat. 

- A szakmai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. 

- A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati 

és más felszereléseket kiválasztja. 

- Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

- Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. 

A tanulók értékelése 

- Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

- A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 

- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja. 

 
Utógondozói Program működtetésével kapcsolatos feladatok: 

- a szülők tájékoztatása, aktivizálása 

- a tanulók felmérése, felkészítése 

- az érintett családokkal való kapcsolatfelvétel - családok meglátogatása 

- munkahely – feltárás, munkahelyek tájékoztatása, felkészítése a program fogadására 

- kapcsolati háló építése, kapcsolatok ápolása, együttműködés kialakítása a 

munkaadókkal munkaügyi központokkal, társintézményekkel, civil szervezetekkel, a 

médiával 

- a programban részt vevő tanulók és szüleik információkhoz való hozzásegítése szakmai 

támogatása a munkavállalása érdekében 

- adminisztrációs-dokumentációs feladatok ellátása (pl: egyéni fejlesztési átvezetési terv, 

akcióterv vezetése stb.) 
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- szakmai napok rendezésének támogatása iskolán belül. 

 
Szaktárgyi pedagógusok feladatai az IPR-es programban: 

• Projektoktatás megvalósítása tanórán és a tanórán kívüli tevékenységekben egyaránt 

• Tanulásmódszertan oktatása 

• Differenciált egyéni haladási ütemet biztosító oktatás megvalósítása 

• Egyéni fejlődést szolgáló mérés – értékelés megvalósítása 

• Hiányzó kompetenciák fejlesztése (olvasás-szövegértés, kommunikáció, matematikai- logikai 

képességek, a tanulás tanítása, stb.) /kiemelten a HHH-s tanulók esetében/ 

• Kompetencia alapú oktatás megvalósítása: 

Feladata: 

• A kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése 

• Belső továbbképzések szervezése, belső és külső továbbképzéseken, hálózati 

együttműködéseken, szakmai műhelymunkában, nyílt napokon való kötelező 

részvétel az éves ütemterv és beosztás alapján 

• Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

• Együttnevelési környezet kialakítása, 

• Digitális írástudás elterjesztése 

• Új módszerek alkalmazása (kooperatív technikák, differenciálás, projektoktatás, 

témahét) 

• Kompetencia indikátorok teljesítése a SZP-ben és az éves tervben foglaltaknak 

megfelelően 

• Kompetenciaterületek bevezetése a szakirányú végzettségnek megfelelően 

• Egyéni tanulási utak tervezése, egyéni fejlesztés, nyomon követési rendszer, 

kompetencia-térkép alkalmazása 

• Jó gyakorlat átvétele, alkotása 

• Innováció megvalósítása 

• A kéttanári és mentorrendszerben való aktív közreműködés az éves munkaterv szerint 

• Portfoliós rendszer működtetés a SZP-ben, valamint az éves munkatervben 

foglaltaknak megfeleltetve 

Munkahelyi Gyakorlat Programmal „MHGY” működtetésével kapcsolatos feladatok: 

- a szülők tájékoztatása, aktivizálása 

- a tanulók kiválasztása, felmérése, felkészítése 

- a kapcsolattartás az érintett családokban 

-  a programban részt vevő tanulók szüleik információkhoz való hozzásegítése, szakmai 

támogatása a munkavállalás érdekében 

- szakmai napok rendezésének támogatása iskolán belül 

- szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel lehetőség szerint 

-  munkahely-feltárás kapcsolati háló építése, kapcsolatok ápolása együttműködés 

kialakítása, munkaadókkal társintézményekkel, médiával. 

 
Pályakövetés 

Feladata: 

Minden év október 31-éig értesíteni az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók az 

intézmény 9-10. évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. 
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Megküldeni (a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket) 

Feladata: 

A tanuló fejlődésének individuális nyomon követése. A jogszabályban meghatározottak 

szerint köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. 

 
CSR területén elvégzendő feladatok 

-CSR napok- témahetek-projektek tervezése, szervezése, prevenciós programok, az 

osztályközösséggel együtt 

-  munkája során a CSR szemléletet szem előtt tartja, támogatja, tudatosan az elveket 

megjeleníti, különös tekintettel az esélyegyenlőség és sokszínűség, közösségi 

együttműködések elvekre (külső-belső szociális, gazdasági, környezeti felelősség), 

- segíti az osztályában tanulókat a karrierépítésben, pályaválasztásban, nagy hangsúlyt helyez 

a tehetségfejlesztésre 

- ügyel arra, hogy kapjon hangsúlyt a teljesítménymérés,- értékelés az egyéni képességekhez 

mérten 

- megfelelő kommunikáció az osztályközösség tagjai, valamint kollegái felé 

- támogatja az önkéntesség, mentor program megvalósítását, aktívan részt vesz a közösségi 

munkában, az osztályközösséget is ösztönözi, kapcsolatot vesz fel olyan szervezetekkel, ahol 

a diákok önkéntes munkát végezhetnek, szervezi és támogatja az önkéntes munkát 

- a munkaközösség kapcsolattartásának módja: elsődlegesen az intranet, e-mail, a CSR 

elveknek megfelelően 

- a környezettudatosság, fenntarthatóság, és a CSR egyéb elemeinek érvényesítése a tanulás- 

tanítási folyamatban a munkaközösség tagjaival együtt. 

- a munkaközösség feladatainak tervezése során a CSR területeit beépíteni a mindennapjaiba 

- feladatait a CSR területeinek megfelelően tervezni, és a mindennapokban ezt képviselni 

-  a munkaközösségi megbeszéléseken a munkaközösség tagjaival közösen CSR napok- 

témahetek-projektek tervezése, szervezése, prevenciós programok 

- A stratégiai dokumentumokba beépített CSR elemek továbbvitele a tanügyi 

dokumentumokba 

(tanmenet, óraterv, stb), és a tanulási- tanítási folyamatba 

- technológia, újrahasznosítás támogatása a szakmai képzésben 

- a zöld beruházásokat, zöld technológiát szem előtt tartja, az anyagigénylés, eszközigénylés és 

beszerzések esetében mindenképpen a környezettudatosság, fenntarthatóság, CSR elveinek 

megfelelően jár el. 

- feladatai tervezése során a CSR területeit beépíteni a mindennapjaiba 

Szakterületükön a CSR elemeit szem előtt tartva jár el, támogatja a zöld beszerzéseket, 

anyag során előnybe részesíti a környezettudatosságot, fenntarthatóságot, 

energiatakarékosság, fenntarthatóság iskolai szintű megvalósítását, az esélyegyenlőség 

érvényesülését. 

-  az önkéntességben való aktív részvétel, az önkéntes munka intézményi szintű szervezése, 

az érzékenyítés támogatása 

 
Munkaköri specifikációk: 
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Szaktárgyi pedagógus 

 
A szaktárgyat tanító pedagógus az iskola szakmai fejlesztési irányelvek alapján a tanulók 

tempójához igazítva végzi a tantárgyi tanulás irányítását, megismeri a rendelkezésre álló 

tanítási programokat és taneszközöket, hogy szaktárgyát magas szakmai szinten tanítsa. 

 Tanulmányozni kell: 

• A szaktárgya körébe tartozó új tudományos és művészeti eredményeket 

• A különböző paradigmák jegyében született pedagógiai szakmunkákat, könyveket, és 

folyóiratokat 

• A tantárgy történet előzményeit 

• A hazai tantárgypedagógiai kutatások és fejlesztések 

 
A tantárgy tanítására az igazgatótól kapja a megbízást egy tanévre. Pedagógiailag indokolt 

esetben a második félévben változtatás lehetséges. Munkáját az igazgatóhelyettes, 

munkaközösségvezetők irányítják. 

A vele azonos ill. rokon tárgyat tanító pedagógusokkal együtt tantárgyfejlesztési 

munkközösség-vezetői teamben dolgozik. A munkaközösség-vezető team továbbképzési céllal, 

szakmai előadás megtartásával bízhatja a munkacsoportot. 

A pedagógusoktól elvárt szakmai, pedagógiai tudás 

• Pedagógiai alap-képességek a kommunikációs ügyesség, a gyors helyzetfelismerés és 

alakítás, erőszakmentesség, együttműködés, kreativitás, reflektivitás. Elvárt, hogy a 

pedagógus az előírt képesítéssel rendelkezzen, didaktikai repertoárja gazdag legyen, 

pedagógiai nézeteiben tanulás- és tanulóközpontú, a fejlesztésben a képességekre, 

kompetenciákra helyezze a hangsúlyt. 

 

F eladatai a következők: 

• Szaktárgya körében közre kell működnie a teljesítménymérésben, adatfelvétel elemzés. A 

mérést és az eredmény értékelését a munkaközösség-vezető útmutatásai alapján szükséges 

elvégezni. 

• Év elején a követelményeket, a mérés eredményét figyelembe vevő képességek fejlesztését 

célzó időtervet (munkatervet) készít. Közreműködik a követelményrendszer kipróbálásában 

és korrekciójában. 

• Személyközpontú pedagógiát alkalmaz, nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, 

tehehetséggondozásra. A tanulás-tanítás megszervezésének legfontosabb alapelve az egyéni 

szükségletekhez, fejlődési igényekhez való igazodás. A személyre szabottság érinti a 

tantervi kereteken belül a célokat (kompetenciákat), a tartalmakat, azok mélységét, 

mennyiségét, a tanítás, tanulás szervezési módjait, az oktatás módszereit, a tanulási időt, az 

értékelést, a teljes tanulási környezetet. 

• Befogadó pedagógusként különleges bánásmódot használ. A pedagógus szemléletében és 

módszereiben tanulóközpontú, toleráns, nyitott, támogató, ösztönző. 

• A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban tanuló gyerekek számára kompenzáló program 

kimunkálásában közreműködik. A személyre szabott nevelés eszközei az egyéni fejlődési 

tervek. 
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• Fel kell ismerni a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat. 

Szaktárgya körében közreműködhet a tehetségnevelésben, amelyet a teljesítmény 

orientáltság és 

az alkotásra késztetés jellemez. 

• Az igazgatóhelyettes kérésére közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős 

programokban, versenyek lebonyolításában, a tanulók / városi, megyei, regionális, 

országos, nemzetközi/ versenyeztetésében. 

• Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket, mozi, színház, 

könyvtár. 

• Propagandát fejt ki a tanulók körében a szaktárgyával kapcsolatos ifjúsági- és gyermeksajtó 

olvasása érdekében. 

• Szaktárgyával kapcsolatosan szorgalmazza a tanulók körében a tévé- és rádióműsorok, ill. 

a sajtó révén történő informálódást és önművelődést. 

• Valamennyi tantárgyi tanulást irányító pedagógusnak törekedni kell, hogy a gyerekekben 

kialakítsa a tárgyával kapcsolatos értékőrző, később értéktermelő attitűdöt. 

• A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges 

helyzetben kötelessége 

- A kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás 

- Az iskola és az iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme 

• Munkájáról fél évente a munkaközösség-vezető által megadott szempontok alapján szóban 

vagy írásban beszámolót készít. Munkájáért eredményfelelősséget vállal, ha buktat, azt 

írásban szakszerűen megindokolja. 

• A tanulók felméréseit, dolgozatait 1 évig megőrzi. Adminisztrációs (naplóbeírás) munkája 

naprakész. 

• Gondoskodik arról, hogy az átvezető, de különösen az orientációs tagozaton a tanulóknak 

megfelelő számú érdemjegye legyen. Folyamatosa tájékoztatja a szülőket a tanulók 

haladásáról. 

• Az érdemjegyek beírása a naplóba és az ellenőrzőbe szaktárgyat tanító pedagógus 

kötelessége! 

• A szintezett követelményrendszer alapján humánus megalapozott, értékálló osztályzatok 

kialakítására törekszik. 

• A tantárgyat tanító pedagógusoknak jelen kell lennie a közös fogadóórákon, minden szintű 

eseményen. 

• Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek erkölcsi 

és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért és az érdekükben kifejlett 

pedagógiai munkáért úgy, hogy a tanuló egyéni fejlődési tanulási tempójához igazítja, 

fejlesztő munkáját. 

• Tiszteletben tartja az egyes tanulók emberi méltóságát, törekedve önismeretük fejlesztésére, 

megszerezve az osztályban tanító pedagógusok, oktatók támogatását, igényelve a szülők 

családpedagógiailag releváns közreműködését. 
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4. Az osztályfőnöki munkakör tartalma 

 
Az osztályfőnök kiemelt feladati 

• Az intézmény és az osztályfőnöki munkaközösség munkatervében rögzített szakmai 

és pedagógiai feladatokat előkészíti és végrehajtja, 

• Javaslatot tesz a munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb. 

feladataira, 

• Részt vesz az osztályfőnöki szakmai munkaközösség és intézményi alkalmak 

megbeszélésein és értekezletein, 

• Vezeti az elektronikus naplót, a törzslapot és kiállítja bizonyítványt, 

• Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

• Kapcsolatot tart az osztályába járó tanulók szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az 

osztály diákönkormányzati vezetőségével, 

• Biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken való 

részvételét, 

• A képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő tanuló haladását, fejlődését, 

továbbá az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben 

résztvevő oktatók legalább háromhavonta értékelik, 

• Folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító oktatókkal, Szülői értekezletek 

előkészítésében és lebonyolításában részt vesz, 

• Részt vesz osztálya különböző műsorainak előkészítő munkáiban, 

• Ismerteti osztályával az iskolai házirendet, és az aktuális előírásokat, szabályokat, A 

hátrányos és halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett 

tanulók névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi az intézményi 

dokumentumokba és nyilvántartásokba, 

• Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja az elektronikus naplóban a tanulók 

adatainak változását, 

• A tanulói adatokat egyezteti az iskolai adminisztrációs rendszerekkel, 

• A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló dokumentumokat aláíratja a tanulókkal,  A  közösségi 

szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatokat ellátja, 

• Folyamatosan ellenőrzi az elektronikus naplót a tanulói osztályzatok tekintetében, 

valamint az ESL-t a hiányzások és veszélyeztetettség mértékének tekintetében és a 

hiányosságokat jelzi az intézmény vezetése felé, 

• Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket, 

• Előkészíti és megszervezi az igazgatóval történő folyamatos egyeztetés mellett 

osztálya tanulmányi kirándulását, 

• A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek 

vagy az igazgatónak, 
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Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok 

- Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján 

segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

- Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve 

megerősödését. 

- Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, 

konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról. 

- Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a 

problémamegoldásba bevonja a szülőket is. 

- Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési 

feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is. 

- Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 

- Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a 

szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

- Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek 

a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.. 

- Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 

információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai 

rendezvényeken, programokon. 

 
Osztályfőnöki feladatok specifikációi: 

 
Az osztályfőnökök feladatai a következők: 

• Munkájukról félévenként szóbeli beszámolót adnak az oktatói testület előtt, az 

igazgatóhelyettes által megadott szempontok alapján. 

• Az osztályfőnökök rendszeresen látogatják osztályuk tanítási óráit. 

• Koordinálják osztályuk szabadidős foglalkozásait. 

• Szervezik a közművelődési intézményekbe való látogatásokat. 

• Nyomon követik a tanulók individuális fejlődését, tevékenységét és konfliktusait a 

szülői házban és a kortárscsoportban. 

• Az osztályfőnöknek rendszeresen figyelemmel kell kísérnie osztályának tanulóit a 

tantárgyi és a nem tantárgyi tanulási folyamat során. Tapasztalatairól visszajelzést kell adnia 

az egyes területek vezetőinek. Törekednie kell arra, hogy jelen legyen azokon az 

eseményeken, melyeken tanulóink többsége is részt vesz. 

• Egy osztályban tanítók közös értékelésének irányítása. 

• Az osztályfőnököknek mint pedagógusnak törekednie kell arra, hogy osztályában 

- kultúraközvetítőként 

- fejlesztőként 

- a csoport vezetőjeként 

- a csoport életének szervezőjeként 

- értékelő pedagógusként irányítsa a rábízott tanulók életét, munkáját. 
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• Kötelessége, hogy a szülőket tájékoztassa a házirendről, gyermekük teljesítményéről. 

Ugyancsak kötelessége ismernie az iskola pedagógiai és családpedagógiai koncepcióját, 

törekednie kell ezek népszerűsítésére. 

• Az osztályfőnök kapcsolatot tart az intézményi tanáccsal 

• Gondoskodik arról, hogy a szülők megismerjék az osztályfőnökök családpedagógiai 

elképzeléseit az adott osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

• Az osztályfőnök feltérképezi, hogy kik azok a szülők, akik kompetensek, a tantárgyi és 

a nemtantárgyi tanulás segítésében, pályaválasztási, iskolai, szabadidős és közművelődési 

programok szervezésében. 

• Pontos információkkal kell rendelkeznie osztálya szociometria képéről, az osztályon 

belüli konfliktusokról, rivalizációról, az uralkodó értékekről. Tisztában kell lennie az iskola 

által preferált alapértékek (rend, tisztaság, udvarias, illemtudó viselkedés, munkafegyelem, 

tanulói fegyelem, a teljesítmény tisztelet, a műveltségre, informáltságra való törekvés, testi, 

lelki egészség, derű, vidámság, demokratizmus beavatottság) fejlettségével osztályai 

tanulóinál. 

• Az átvezető tagozattól kezdődően törekedni kell a munka világának, a munkamegosztás 

rendszerének bemutatására. Mindezt hozzáigazítja a tanulók képességeihez, növelve ezáltal 

a pályaismeretüket, formálva pályaválasztási kompetenciájukat. Meg kell szervezni 

osztályában az iskolai munkanemekben való eredményes részvételt. 

• Felelősséget kell vállalnia tanítványai viselkedéskultúrájáért, személyi biz6tonságukért, 

a környezettisztaság megőrzése érdekében tanúsított magatartásukért. 

• Hetente 5X10 percben osztályfőnöki órát kell tartania, melynek témái illem, önművelés, 

tűzvédelem, munkavédelem, környezetesztétika. 

• A heti 5X10 percen kívül min. havi négy órát kell fordítania az osztályt érintő 

pedagógiai és egyéb problémák megoldására. Az osztályfőnöki órák témáit (önismeret, 

társadalomismeret, csoportismeret, osztályismeret, iskolaismeret, település- és 

országismeret) az osztályfőnök a gyerekek fejlettségi szintjéről, igényeitől függően 

bővítheti. 

• Kötelessége a reggeli késések regisztrálása. 

• Amennyiben az osztályfőnök, illetve ahol a két osztályfőnök van ott mindkettő tartósan 

akadályoztatva van munkája ellátásában, akkor a tagozatvezető jelöl ki helyettest az osztály 

számára, elősorban az adott osztályban tanító nevelők közül. 

• Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök. 

• Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az 

osztályfőnököt – az igazgató, igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség 

vezető javaslatát figyelembe véve – a igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az 

egy osztályban tanító pedagógusok, oktatók mikroértekezletének összehívására. 

 
Az osztályfőnök feladatai az alternatív vitarendezés tekintetében 

• Prevenciós tevékenységek, megelőző tevékenységek, resztoratív technikák, egyeztető 

eljárás alkalmazása a konfliktusok esetében 

• Egyeztetési eljárás és vitarendezés megismertetése a szülőkkel 
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• A prevenciós tevékenységek, megelőző eljárások alkalmazása, melynek kiváló lehetősége a 

mediáció vagy a resztoratív módszer alkalmazása, mely helyreállíthatja a konfliktusok által 

kialakult károkat és elébe mehet azok tovább burjánzásának. 

• Beilleszkedési zavarok csökkentése megsegítő, egyeztető eljárások, tevékenységek révén 

• A resztoratív technikák alkalmazása a gyakorlatban, mely nem csupán az iskolai 

konfliktusok számát csökkentheti, hanem később megkönnyítheti a fiatalok beilleszkedését 

a munka világába, a felnőtt kapcsolatok sokszor nem könnyű mindennapjaiba. 

• Elvárások az osztályfőnökkel szemben: ismerje fel, mikor van tere és lehetősége az alternatív 

vitarendezésnek, illetve az egyeztető eljárásnak, és hívja fel az érintett felek figyelmét. 

• A szülők megismertetése az egyeztetési eljárás és a vitarendezés módozataival, hogy 

igényeljék gyermekeik érdekében az egyeztetési eljárás működtetését az iskolában. 

 
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

- Alaposan ismernie kell tanítványait. 

- Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés 

tényezőit figyelembe veszi. 

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

- Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat. 

- Egy osztályban tanítók közös megbeszélésének, értékelésének irányítása. 

- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülőkkel, a tanítványaival foglalkozó 

nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, 

logopédus, gyermekvédelmi felelős). 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

különös gondot fordít a veszélyeztetetten hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát az oktatói testület elé 

terjeszti. 

- Mikro- és szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján 

rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztrációt). 

- Saját hatáskörében – indokolt esetben – évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya 

tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását. 

- Gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azokat megoldásra 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

büntetésére. 

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel  

a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

- Nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. 

- Ügyeleti feladatait köteles maradéktalanul ellátni. 
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5.A Munkaközösség – vezetői munkakör tartalma 

 
A munkaközösség vezető fő feladata 

 
• a szakmai munkaközösséget irányítja, akit a szakmai munkaközösség 

véleményének kikérésével az igazgató bíz meg legfeljebb öt évre 

• gondoskodik az oktató szakmai munkájának segítéséről 

• irányításával dönt a szakmai munkaközösség 

• működés rendjéről és programjáról 

• szakterületén az oktatói testület által átruházott kérdésekről 

• szakképző intézményi tanulmányi versenyek programjáról 

• vezetésével a szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi az 

oktatói munka eredményességét, javaslatot tesz annak továbbfejlesztésére 

• bekéri a szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően – 

• a szakképző intézmény szakmai programja, a szakképző intézmény által 

szervezett szakmai képzés képzési programja és továbbképzési program 

elfogadásához, 

• szakmai oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és 

tanulmányi segédletek kiválasztásához 

• felvételi követelmények meghatározásához, 

• tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához 

• szakmai munkaközösségekkel egyeztetve részt vesz a szakképző intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és 

ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető az oktatók értékelésében 

• állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a szakmai munkaközösség 

tagjait 

• képviseli a szakmai munkaközösséget intézményen belül, az intézmény 

vezetőségében és az iskolán kívül 

• feladata az intézmény és a szakmai munkaközösség munkatervében rögzített 

szakmai pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása. 

• összeállítja az intézmény szakmai programja és munkaterve alapján a 

munkaközösség éves programját – igény szerinti összefoglaló elemzést, 

értékelést, beszámolót készít az intézményvezető részére a munkaközösség 

tevékenységéről 

• szaktárgyi és módszertani értekezletet tart, irányítja a munkaközösség tagjainak 

szakmai fejlődését, segíti a szakirodalom felhasználását, a továbbképzést 

• figyelemmel kíséri a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és 

munkafegyelmét 

• szükség esetén konzultációt tartanak a gyorsabb információáramlás biztosítása 

érdekében 
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Munkaközösség – vezetői tevékenység 

• Közvetítenie kell a pedagógusok felé a multikulturalitás, integráció, inkluzió elveit, az 

adaptív, toleráns, differenciált individuális személyközpontú pedagógiát. 

• részt vesz az intézmény szakmai programjának, helyi tantervének előkészítésében 

korszerűsítésében, végrehajtásában, 

• részt vesz a tanév munkatervének kidolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében, 

• összeállítja a munkaközösség éves programját, 

• módszertani szaktárgyi értekezletet, bemutató foglalkozásokat szervez 

• szakterületén fejleszti az oktatás-nevelés módszereit 

• részt vesz az intézményi fejlesztési stratégia kidolgozásában és gondoskodik annak 

sikeres végrehajtásáról, 

• Hálózati-horizontális tanulás belső-külső képzése, szervezése 

• Innováció kezdeményezése- jó gyakorlatok alkotása-új módszerek bevezetése, 

alkalmazása 

• Témahetek, projekthetek megvalósításának kezdeményezése, végrehajtása 

• tanulmányi versenyt szervez tantárgycsoportjának megfelelően, 

• figyeli, keresi a szakterülethez kapcsolódó pályázati lehetőségeket, azokat a 

munkaközösség tagjaival készre kidolgozza. Ehhez segítséget ad a statisztikai és 

gazdasági adatok tekintetében a gazdasági csoport, illetve az iskolatitkár. Nyomon 

követi a pályázat lefolyását, elkészíti a pályázathoz tartozó szakmai beszámolót, 

• a tanulói követelményrendszer kialakítása, mérése, ellenőrzése érdekében vizsgálja: 

o a munkaközösséghez tartozó tagok bevonásával a tanulók tudás és 

képességszintjét, 

o elkészíti a munkaközösségi tagokkal együtt a munkaközösség tématervezeteit, 

foglalkozási terveit, 

o ellenőrzi azok megvalósítását, 

• rendszeres időközönként (havonta vagy negyedévente) tantárgycsoportjában a 

munkaközösség tagjainál: 

o óralátogatást végez, s arról elemzést, összesítő értékelést tart, 

o rendszeresen ellenőrzi a dolgozatok, házi feladatok, témazáró feladatlapok 

vezetését és a javításra vonatkozó szabályok megtartását. 

• szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, tagjaival, 

• ellenőrzi, értékeli a munkaközösség tagjainak szakmai és adminisztratív- 

tevékenységét, s szükség esetén ennek megfelelően javaslatot tesz a további 

intézkedésre, 

• rendszeresen vizsgálja a felügyelete alá tartozó szaktárgyak, vagy tevékenységekhez 

szükséges tárgyi és személyi körülményeket, s szükség esetén javaslatot tesz a 

fejlesztésre, 

• összefoglaló elemzést készít a munkaközösség tevékenységéről az oktatói testület 

számára a félév és az évértékelő értekezletekre, felettesének igénye szerint adatokat 

szolgáltat a hozzá tartozó munkaterületről 

• az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése, 
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• segíti az iskolavezetést a javító-osztályozó vizsgák, köztesvizsgák, a szakmai vizsgák, 

valamint a szakmai képesítő vizsgák megszervezésében, 

• ügyel a vizsgák során az egységes követelményrendszer betartására, és az egységes 

számonkérő feladatlapok összeállítására, továbbá azok egységes értékelésére. 

 Felelősség: 

- Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel az 

intézményvezető megbízza. 

- Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 

Intézkedéseiért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fegyelmi, kártérítési 

valamint büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

Felel az iskola imázsának a megőrzéséért. 

 
6. Mérnöktanár, gyakorlati oktató, szakoktató munkakör tartalma 

 
Munkakör megnevezése: gyakorlati oktató, szakoktató FEOR száma: 2422 

 
A mérnöktanár, gyakorlati oktató, szakoktató a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, 

illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 

Köteles még mindazon feladatokat ellátni, amivel a igazgatóje megbízza. 

A szakoktató pedagógustól elvárt szakmai, pedagógiai tudás. 

Pedagógiai alap-képességek a kommunikációs ügyesség, a gyors helyzetfelismerés és alakítás, 

erőszakmentesség, együttműködés, kreativitás, reflektivitás. Elvárt, hogy a pedagógus az előírt 

képesítéssel rendelkezzen, didaktikai repertoárja gazdag legyen, pedagógiai nézeteiben tanulás- 

és tanulóközpontú, a fejlesztésben a képességekre, kompetenciákra helyezze a hangsúlyt. 

 
Feladatai a következők: 

• Szaktárgya körében közre kell működnie a teljesítménymérésben, adatfelvétel elemzés. A 

mérést és az eredmény értékelését a igazgatóhelyettes útmutatásai alapján szükséges 

elvégezni. 

• Év elején a követelményeket, a mérés eredményét figyelembevevő képességek fejlesztését 

célzó időtervet egyéni tervet készít. Közreműködik a követelményrendszer kipróbálásában 

és korrekciójában. 

• Személyközpontú pedagógiát alkalmaz, nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, 

tehetséggondozásra. A tanulás-tanítás megszervezésének legfontosabb alapelve az egyéni 

szükségletekhez, fejlődési igényekhez való igazodás. A személyre szabottság érinti a tantervi 

kereteken belül a célokat (kompetenciákat), a tartalmakat, azok mélységét, mennyiségét, a 

tanítás, tanulás szervezési módjait, az oktatás módszereit, a tanulási időt, az értékelést, a 

teljes tanulási környezetet. 

• Befogadó pedagógusként különleges bánásmódot használ. A pedagógus, oktató 

szemléletében és módszereiben tanulóközpontú, toleráns, nyitott, támogató, ösztönző. 

• A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban tanuló gyerekek számára kompenzáló program 

kimunkálásában közreműködik. /egyéni fejlesztési terv/ 
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• Fel kell ismerni a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat. 

Szaktárgya körében közreműködhet a tehetségnevelésben, amelyet a teljesítmény 

orientáltság és az alkotásra késztetés jellemez. 

• Az igazgatóhelyettes kérésére közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős 

programokban, versenyek lebonyolításában, a tanulók /városi, megyei, regionális, országos, 

nemzetközi/ versenyeztetésében. 

• Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket, mozi, színház, 

könyvtár. 

• Szaktárgyával kapcsolatosan szorgalmazza a tanulók körében a tévé- és rádióműsorok, ill. a 

sajtó révén történő informálódást és önművelődést. 

• Valamennyi tantárgyi tanulást irányító pedagógusnak, oktatónak törekedni kell, hogy a 

gyerekekben kialakítsa a tárgyával kapcsolatos értékőrző, később értéktermelő attitűdöt. 

• A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges 

helyzetben kötelessége 

- A kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás 

- Az iskola és az iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme 

- Szakszerű ügyeletellátás 

- A tanuló étkeztetésben való közreműködés 

• Munkájáról félévente az igazgatóhelyettes által megadott szempontok alapján szóban vagy 

írásban beszámolót készít. Munkájáért eredményfelelősséget vállal, ha buktat, azt írásban 

szakszerűen megindokolja. 

• A tanulók felméréseit, dolgozatait 1 évig megőrzi, legkésőbb 8 napon belül kijavítja. A 

felmérő dolgozatok megírását előre jelzi. Adminisztrációs (naplóbeírás) munkája naprakész. 

• Gondoskodik arról, hogy az átvezető, de különösen az orientációs tagozaton a tanulóknak 

megfelelő számú érdemjegye legyen. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanulók 

haladásáról. 

Az érdemjegyek beírása a naplóba /elektronikus naplóba/ és az ellenőrzőbe szaktárgyat 

tanító pedagógus kötelessége! 

• A szintezett követelményrendszer alapján humánus megalapozott, értékálló osztályzatok 

kialakítására törekszik. 

• A tantárgyat tanító pedagógusoknak, oktatónak jelen kell lennie a közös fogadóórákon, 

minden szintű eseményen. 

 
Oktatói feladatok specifikációi 

Mérnöktanár: szakmai elméletet oktat 

Szakoktató: (felsőfokú végzettség) szakmai elmélet-gyakorlatot oktat 

Szakoktató: (középfokú végzettség) szakmai gyakorlat oktat 

 
Szakmai elmélet: területenként eltérő (pl. Ruhaipari szakmák) 

Szakmai gyakorlat: területenként eltérő (pl. Ruhaipari szakmák) 

• Elkészíti az éves tematikát. 

• Vezeti a gyakorlati napló adminisztrációját. Felel annak pontos vezetéséért. 
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• A szakmai leltárért anyagi felelősséggel tartozik. 

• Elkészíti a gyakorlati munka mintadarabját. 

• Vezeti az anyagfelhasználásról készített kimutatást. 

• Részt vesz a szakmai anyag és eszközök leltározásában. 

• Köteles a tanítás előtt 15 perccel az iskolában megjelenni. 

• Szünetekben a tanítványai között köteles tartózkodni. 

• Betartja, illetve betartatja a házirendet. 

• Ügyel az eszközök előírás és lehetőleg balesetmentes használatáról. 

• Megköveteli a munkaruhák és védőruhák használatát. 

• Elkészíti a szakmai vizsgák anyagát. 

• Részt vesz a vizsgáztatásban. 

• Elkészíti a felvételi anyagot és részt vesz a felvételi eljárásban. 

• A szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt vesz. 

• Tevékenyen részt vesz a szakmai kiállítások, programok szervezésében. 

• Ügyel a szakmai anyagok gazdaságos felhasználására. 

• Köteles a csoportjában osztályfőnöki feladatokat ellátni / hiányzás igazolása, 

fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezleteken való részvétel stb. / 

• A gyakorlati foglalkozáson történt rendkívüli eseményt jelenti felettesének. 

• Havonta 3 érdemjeggyel minősíti a tanulók munkáját. 

• Marketing feladatot is ellát. 

• Iskolai rendezvényeken, értekezleteken, ünnepségeken részt vesz. 

• Szabadnapokon is köteles iskolai rendezvényeken részt venni / értekezletek, ballagás, 

tanulmányi verseny, felvételi eljárás, vizsgák, szülői fogadóórák, szülői értekezletek, 

iskolai kirándulások stb. / 

• az éves szabadságból 15 nap igénybe vehető iskolai oktatással-neveléssel összefüggő 

feladatok ellátására / táborozás, leltár, gyakorlati munka, stb./ 

• A szakmai leltárának felelőse, valamint a varróműhely felelőse. 

• Társadalmi munka szervezője. 

• Feladatait az igazgató általános igazgatása és ellenőrzése mellett végzi. 

• Pedagógiai, szakmai munkáját, az igazgatóhelyettes, valamint a szakmai 

munkaközösség vezetője segíti és ellenőrzi. 

• Rendszeresen köteles felkészülni a tanítási órákra. 

• Ügyel a műhely rendjére. A gyakorlati munka befejezése után a műhely 

takaríttatásáról gondoskodik. 

• A beosztás szerint ügyeleti feladatát ellátja/tanítási órák szünetében, egyéb 

rendezvényeken a beosztás szerint. 

• a tantárgyfelosztás szerinti órákat pontosan felkészülten köteles ellátni. 

• Dönt a tananyag megválasztásában, figyelembe véve a NAT és a szakmai 

követelményrendszert. 

• Lehetőséghez mérten foglalkozik a tehetséges tanulókkal, gondoskodik a tanulásban 

lemaradt hallgatók felzárkóztatásáról. 
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• Tanulmányi kirándulások szervezését egyezteti az iskola igazgatójével illetve a 

igazgatóhelyettessel. 

 

 
7. A gyógypedagógus munkakör tartalma 

 
A tanár, gyógypedagógus, a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra 

jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 

Köteles még mindazon feladatokat ellátni, amivel az igazgatója még megbízza. 

 
Gyógypedagógus: Részletes szakmai feladatok 

 
A gyógypedagógus feladatai az együttnevelés során 

• segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

• javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

• segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

• javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

• figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

• együttműködik a többségi pedagógusokkal, oktatókkal figyelembe veszi a tanulóval 

foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

• terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - 

egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

-A pedagógusoktól elvárt személyiségjellemzők: 

• A feltétel nélküli elfogadás, a tanulóhoz való pozitív érzelmi odafordulás, amely nem a 

tulajdonságoknak, a viselkedésnek szól, hanem a személynek, aki önmagában érték. Az 

elfogadás ebben az értelemben nem moráliskérdés, azaz a pedagógusnak nem a tanuló 

magatartásának morális megítélése (esetleg elítélése) a feladata, hanem elemzése. 

• Az empátia, a másik ember érzéseinek a megértése és minél pontosabb visszajelzése. A 

tanulók szakszerű megismerése segít abban, hogy a pedagógus a rejtett üzenetek 

tartalmát is képes legyen megérteni, elemezni, hiszen a jó kooperációban  folyamatosan 

törekedni kell mások érzéseinek, világra vonatkozó nézeteinek megismerésére. 

• A kongruencia, azaz az értékekben való bizonyosság. A felkészült pedagógus hisz saját 

tapasztalatainak, érzéseinek, tudásában hiteles személyiség. Ebben az esetben valósul 

ugyanis csak meg az, hogy a verbális és nem verbális jelzései összhangban 
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vannak. A tudatosság alapja a magas szaktárgyi és pedagógiai tudás kell legyen, 

hiszen csak ebben az esetben képes arra, hogy tapasztalatait helyesen értékelje. 

 
Munkaköri specifikációk 

 
A szaktárgyat tanító pedagógus, oktató az iskola szakmai fejlesztési irányelvek alapján a 

tanulók tempójához igazítva végzi a tantárgyi tanulás irányítását, megismeri a rendelkezésre 

álló tanítási programokat és taneszközöket, hogy szaktárgyát magas szakmai szinten tanítsa. 

 
 Tanulmányozni kell: 

• A szaktárgya körébe tartozó új tudományos és művészeti eredményeket 

• A különböző paradigmák jegyében született pedagógiai szakmunkákat, könyveket, és 

folyóiratokat 

• A tantárgy történet előzményeit 

• A hazai tantárgy pedagógiai kutatások és fejlesztések 

A tantárgy tanítására az intézményvezetőtől kapja a megbízást egy tanévre. Pedagógiailag 

indokolt esetben a második félévben változtatás lehetséges. Munkáját az igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-vezetők irányítják. 

 
A vele azonos ill. rokon tárgyat tanító pedagógusokkal, oktatókkal együtt munkaközösségben 

dolgozik. Az igazgatóhelyettes továbbképzési céllal szakmai előadás megtartásával bízhatja 

meg a munkaközösségen belül. 

 
A gyógypedagógusoktól elvárt szakmai, pedagógiai tudás 

• Pedagógiai alap-képességek a kommunikációs ügyesség, a gyors helyzetfelismerés és 

alakítás, erőszakmentesség, együttműködés, kreativitás, reflektivitás. Elvárt, hogy a 

pedagógus az előírt képesítéssel rendelkezzen, didaktikai repertoárja gazdag legyen, 

pedagógiai nézeteiben tanulás- és tanulóközpontú, a fejlesztésben a képességekre, 

kompetenciákra helyezze a hangsúlyt. 

 
 Gyógypedagógus feladatai a még következők: 

• A nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott 

célokat, feladatokat a sajátos nevelési igényű tanulókra érvényesíteni. A sajátos nevelési 

igényű tanulókat nevelő- 

• A foglalkozások óraszámát integráltan nevelkedő tanuló esetében a szakvéleményt 

kiállító szakértői bizottság véleménye alapján, a tanuló fejlesztésében közreműködő 

szakirányú végzettségű gyógypedagógus pedagógiai vizsgálatának figyelembevételével 

kell meghatározni. 

• a fejlesztés a tanulóknak megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse 

a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb 

beilleszkedést, 
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• A gyógypedagógusnak figyelnie kell arra, hogy az iskola fejlesztési követelményei 

igazodjanak a tanuló fejlődésének lehetséges üteméhez, sérülés-specifikus  módszertani 

eljárásokat alkalmazzon. 

• A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 

eljárások alkalmazását teheti szükségessé. 

• A gyógypedagógus munkáját átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és 

feladatok határozzák meg 

• Törekednie kell a fogyatékosság típusának megfelelően a különféle funkciók 

egyensúlyának kialakítására, a szükséges speciális eszközök elfogadtatása és 

használatuk megtanítása, az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés 

szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztésére 

• A fogyatékosság típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, terapeuta, kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok összeállítása, 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli 

megsegítés 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a 

konzultációban 

• Szaktárgya körében közre kell működnie a teljesítménymérésben, adatfelvétel elemzés. A 

mérést és az eredmény értékelését a munkacsoport-vezető útmutatásai alapján szükséges 

elvégezni. 

• Év elején a követelményeket, a mérés eredményét figyelembevevő képességek fejlesztését 

célzó időtervet (munkatervet) készít. Közreműködik a követelményrendszer kipróbálásában 

és korrekciójában. 

• Személyközpontú pedagógiát alkalmaz, nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, 

tehetséggondozásra. A tanulás-tanítás megszervezésének legfontosabb alapelve az egyéni 

szükségletekhez, fejlődési igényekhez való igazodás. A személyre szabottság érinti a 

tantervi kereteken belül a célokat (kompetenciákat), a tartalmakat, azok mélységét, 

mennyiségét, a tanítás, tanulás szervezési módjait, az oktatás módszereit, a tanulási időt, az 

értékelést, a teljes tanulási környezetet. 

• Gyógypedagógusként különleges bánásmódot használ. A pedagógus szemléletében és 

módszereiben tanulóközpontú, toleráns, nyitott, támogató, ösztönző. 

• A hátrányos helyzetű, a lassú tempóban tanuló gyerekek számára kompenzáló program 

kimunkálásában közreműködik. 

• Fel kell ismerni a szaktárgyában kimagasló teljesítményt és eredetiséget mutató tanulókat. 

Szaktárgya körében közreműködhet a tehetségnevelésben, amelyet a teljesítmény 

orientáltság és az alkotásra késztetés jellemez. 

• Az igazgatóhelyettes kérésére közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős 

programokban, versenyek lebonyolításában, a tanulók kerületi versenyeztetésében. 
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• Szervezi a tantárgyával kapcsolatos közművelődési tevékenységeket, mozi, színház, 

könyvtár. 

• Propagandát fejt ki a tanulók körében a szaktárgyával kapcsolatos ifjúsági- és 

gyermeksajtó olvasása érdekében. 

• Szaktárgyával kapcsolatosan szorgalmazza a tanulók körében a tévé- és rádióműsorok, ill. 

a sajtó révén történő informálódást és önművelődést. 

• Valamennyi tantárgyi tanulást irányító pedagógusnak törekedni kell, hogy a gyerekekben 

kialakítsa a tárgyával kapcsolatos értékőrző, később értéktermelő attitűdöt. 

• A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges 

helyzetben kötelessége 

- A kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás 

- Az iskola és az iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme 

- Szakszerű ügyeletellátás 

- A tanuló étkeztetésben való közreműködés 

• Munkájáról félévente a munkaközösség-vezető által megadott szempontok alapján szóban 

vagy írásban beszámolót készít. Munkájáért eredményfelelősséget vállal, ha buktat, azt 

írásban szakszerűen megindokolja. 

• A tanulók felméréseit, dolgozatait 1 évig megőrzi, legkésőbb 8 napon belül kijavítja. A 

felmérő dolgozatok megírását előre jelzi. Adminisztrációs (naplóbeírás) munkája 

naprakész. 

• Gondoskodik arról, hogy az átvezető, de különösen az orientációs tagozaton a tanulóknak 

megfelelő számú érdemjegye legyen. Folyamatosa tájékoztatja a szülőket a tanulók 

haladásáról. 

Az érdemjegyek beírása a naplóba és az ellenőrzőbe szaktárgyat tanító pedagógus 

kötelessége! 

• A szintezett követelményrendszer alapján humánus megalapozott, értékálló osztályzatok 

kialakítására törekszik. 

• A tantárgyat tanító pedagógusoknak jelen kell lennie a közös fogadóórákon, minden szintű 

eseményen. 

• Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek erkölcsi 

és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért és az érdekükben kifejlett 

pedagógiai munkáért úgy, hogy a tanuló egyéni fejlődési tanulási tempójához igazítja 

fejlesztő munkáját. 

• Tiszteletben tartja az egyes tanulók emberi méltóságát, törekedve önismeretük fejlesztésére, 

megszerezve az osztályban tanító pedagógusok támogatását, igényeleve a szülők 

családpedagógiailag releváns közreműködését. 

 

 Felelőssége: 

- Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel az 

igazgató megbízza. 
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- Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 

 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
8. Gyógypedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

 
Munkakör megnevezése: Gyógypedagógiai asszisztens FEOR száma: 2441 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:igazgató 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettes 

A gyógypedagógiai asszisztens a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes 

vezetők irányításával látja el. 

Köteles még mindazon feladatokat ellátni, amivel a igazgatóje még megbízza. 

 
A gyermek nevelésével kapcsolatos általános feladatok 

 
a) Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében, 

b) a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek 

átadását segíti, és ezek elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek balesetet 

szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, 

c) közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen 

körülmények kialakulásának megelőzésében, 

d) a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 

e) a szülőket és a gyermekeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a 

szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

f) a szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 

g) tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartja, 

h) a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 

 
Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 

 
- Segíti az intézményi munkarend betartását. 

- Részt vesz a gyermekek napirendjének összeállításában. 

- Közreműködik a napirend szerinti tennivalók meghatározásában. 

- Felel a helyes napirend, szokásrend kialakításáért. 

- Ügyel a balesetvédelemi előírások betartatására, a speciális biztonsági előírások 

alkalmazására. 

- Segíti az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátását. 
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- Részt vesz az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzésében. 

- Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

 

 
Munkaköri Specifikáció 

• Feladatait a közvetlen felettesétől az igazgatóhelyettesektől, a szakmai munkaközösség- 

vezetőtől, gyógypedagógusoktól és a szakoktatóktól, gyógytestnevelőktől kapja, ill. azok 

irányításával végzi. 

• Munkaideje: Heti 40 óra Hétfőtől – Péntekig: 7:30– 15:30 (gyógypedagógiai 

asszisztensként változó) 

• Ellátási területe: gyógypedagógiai asszisztensként változó 

• A képzés, oktatás, nevelés során pedagógussal szakoktatóval együttműködve, annak 

irányításával vesz részt a feladatok megoldásában, begyakorlásában 

• Köteles ismereteit szakszerűen alkalmazni. 

• Esztétikus környezet kialakítása, ápolása, dekoráció készítése, belső tér dekorálása, 

kompozíció készítése, PR tevékenység. 

• Kompetenciaalapú projektoktatás segítése, abban való részvétel 

• A kéttanári rendszerben való közreműködés, órarend szerinti betartása 

• Az ebédelős csoport ellátása, étkeztetés nyilvántartásának vezetése /létszám, ebédrendelés 

stb./ 

 
Feladatai: 

- Feladatait a kijelölt területen tanórai felügyeletének, munkájának és szabadidős 

tevékenységének a segítése. 

- A kijelölt ebédelős csoport ebédeltetése, az ebédeltetés nyilvántartásának vezetése 

/létszám, ebédrendelés stb./ 

- Szakmai dekoráció készítése az intézmény arculatának /imagenek/ kialakítása, építése. 

- A napirend összeállításának és a napirendi tennivalók meghatározásának segítése. 

- Segítse a nevelési-oktatási célok megvalósítását. 

 

 
A HACCP rendszerrel kapcsolatos feladatai: 

Köteles az étkeztetéssel (ebédeltetéssel) kapcsolatos feladatait a mindenkor hatályos HACCP 

rendszerét tartalmazó kézikönyv szerint végezni. 

A HACCP kézikönyv technológiai utasításának 05. 3. 2. fejezetében meghatározottak szerint a 

tanulók étkeztetésekor az ott leírtakat kell alkalmaznia. 

Az étkeztetés utáni takarítási tevékenységeket a Takarítási utasításban előírtaknak megfelelően, 

a 05-03TaU – 3/5 számú mellékletben leírtak alapján kell elvégeznie. 

Felhívom figyelmét a HACCP kézikönyvben leírtak, azon belül a technológiai, takarítási 

utasításban és a higiéniai szabályzatban leírtak alapos tanulmányozására, maradéktalan 

alkalmazására, a higiénikus étkeztetés biztosítása érdekében. 
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A diákok étkeztetésével kapcsolatos munkájuk során észlelt nem megfelelősség esetén, amely 

veszélyeztetheti az ételt fogyasztók egészségét kötelesek értesíteni Tóthné Pasaréti Marianna 

gazdasági ügyintézőt. 

A HACCP kézikönyv alkalmazásával kapcsolatos problémák megoldásában a gazdasági 

ügyintéző nyújt segítséget. 

A HACCP kézikönyvet az alábbi helyeken lehet tanulmányozni: 

1. a gazdasági ügyintézői irodában 

3. a könyvtár helyiségében 

9.A könyvtáros-tanár munkaköri leírása 

 
Munkakör megnevezése: könyvtáros FEOR száma: 2421 

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója : Nő a Siker Alapítvány 

főigazgatója 

A munkakör szakmai irányítója igazgató, ált. igazgató helyettes 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: 

 vezető beosztású munkakörök 

(igazgató,  igazgató helyettes,  munkaközösségvezető, 

Fegyelmileg a igazgatóje vonhatja felelősségre. 

A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek 

Munkaideje: heti 40 óra 

 
A munkakör célja: 

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában, valamint 

tankönyvfelelős feladataként meghatározott tevékenységek ellátása. 

 
Helyettesítés rendje: 

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök / szaknak megfelelően/ 

- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

- pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök / szaknak megfelelően / 

 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

- -2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
-2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2012.évi I. tv a Munka törvénykönyve 
- a mindenkor hatályos Alapító okirat, SZMSZ, Szakmai program 

- 2011.évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

- Az intézményben mindenkor hatályos szabályzatok 

- 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 
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A munkavégzés helye: 

 az intézmény székhelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A 

 az intézmény telephelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 

 az intézmény telephelye: …3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 

 az intézmény telephelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 16. 

 
A könyvtáros a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult 

munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. 

Köteles még mindazon feladatokat ellátni, amivel a igazgatóje még megbízza. 

 
A könyvtáros munkakör tartalma 

A munkakör célja: 

Az iskolai könyvtáros feladata az intézmény szakmai programjához kapcsolódó hagyományos 

és elektronikus hordozókon megjelentetett szakirodalom, a kötelező iskolai irodalom gyűjtése, 

feldolgozása, a felhasználóknak a rendelkezésére bocsátása. 

 
A munkakör betöltőjének feladatai: 

- Fokozottan ügyel az intézmény szakmai programjához illeszkedő kiadványok gyűjtésére. 

- Figyelembe veszi a munkaközösség-vezetők, illetve oktatók javaslatait 

- A helyi adottságokat figyelembe véve megtervezi és megszervezi a nyitva tartást, a 

kölcsönzési időt, a szaktárgyak keretében tartandó órákat beilleszti a munkarendbe a 

szaktárgyat tanító oktatóval, pedagógussal együttműködve. 

- Támogatja a témahetek, projektek sikeres megvalósítását 

- Múzeumpedagógia irányítása, szervezése 

- Felelős az évi költségvetésben biztosított keret hatékony felhasználásáért. 

- A beszerzett dokumentumokat bevételezi, az intézmény pecsétjével ellátja, lehetővé 

teszi a tartalmi kereshetőséget (katalogizálás, tárgyszavazás stb.) 

- Szirén program kezelése 

- Rendszeres tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről. 

- Együttműködik az elektronikus úton történő tájékoztatás érdekében az intézmény 

rendszergazdájával. 

- Feladata a kölcsönzés, tájékoztatás, könyvbemutató, könyvtárismertető órák 

megtartása, a raktári rendezés. 

- Feladata a katalógusok szerkesztése (adott esetben elektronikus úton), bibliográfiák 

szerkesztése, irodalomkutatás, 

- az állomány gondozása, 

- az állomány gyarapítása, a beszerzett művek állományba vétele, 

- az állomány selejtezése védelme, 

- az állomány feltárása, katalógusok építése, 

- a könyvtár bemutatása, megismertetése, 

- a könyv-, és könyvtárhasználat biztosítása a nevelőknek és tanulóknak, egyéni 

foglalkozás a tanulókkal, 

- könyvtári foglalkozások, óralátogatások megszervezése, 



257 

 

 
 

- különböző könyvtári szolgáltatások nyújtása (tematikus kiállítás, bibliográfia 

készítése), 

- ajánló jegyzékek készítése a nevelők kérésére, önképzésük segítése a nevelők 

folyamatos tájékoztatása a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és cikkekről, 

- az iskolai könyvtár, a tanári segédanyagok és egyéb rendelések nyilvántartása, 

- folyóirat rendelés, 

- belső továbbképzések előkészítése szakirodalom ajánlásával, 

- a szakfolyóiratokból szerzett információk továbbadása, 

- kölcsönzés, 

- könyvtári statisztika vezetése, 

- jól használható kézikönyvtár összeállítása, 

- a letéti állomány kezelése, fejlesztése, 

- aktív részvétel a magyar nyelv hetének rendezvényein, 

- helyi pályázatok szorgalmazása, 

- könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedő szervezése. 

- Tehetségfejlesztés 

- Felzárkóztatás 

 
Hatáskör és jogkör: 

Jogosult a kilépő munkatársak könyvtartozásának értékét az igazgatóval /intézményvezetővel 

közölni annak megtérülése érdekében. 

 

 
A munkakör fő kihívásai: 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szaktárgyak és a könyvtári-könyvtárpedagógiai 

újdonságokat, változásokat. A raktári munka fizikai megterhelését figyelembe kell venni. 

 
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: 2011.évi CXC törvény 3.sz. melléklete 

szerint 

A munkakör betöltéséhez szükséges gyakorlat, készségek, képességek: 

Fizikai teherbíró-képesség, valamint jó kommunikációs és együttműködési készség a 

szaktárgyi pedagógusokkal. 

Elvárt kompetencia jellemzők – szintek, magatartásjellemzők: Barátságos, készséges 

attitűd. 

 
1. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

• Az iskolai könyvtár kezelője 

• Gondoskodik a gyűjtő kör szerint állománygyarapításról 

• Feldolgozza a beérkező állományt – informatikai feldolgozás 

• A meglévő állomány informatikai feldolgozása /SZIRÉN program szerint/ 

• A munkaközösség vezetőkkel közösen igényfelmérést végez a szakkönyvek beszerzését 

illetően 

• A naptári év elején elvégzi a leltározást és a selejtezést, erről jegyzőkönyvet készít 
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• A könyvtárhasználati ismertető órákat tart minden évfolyam számára 

• A szaktanárok könyvtári óráira előkészíti a megrendelt anyagot 

• Folyamatosan építi a szerzői- és címkatalógust 

• A könyvek elrendezésével, könyvjelző fülekkel segíti a könnyebb tájékozódást 

• A folyóirat olvasóban biztosítja az anyag hozzáférhetőségét 

• Letéti állományt kölcsönöz a szaktantermek részére 

• A hét 4 munkanapján délutáni kölcsönzést tart 

• Az osztályfőnök közreműködésével értesíti a tanulót a könyvek késedelmes 

visszahozataláról. 

• Az intézmény számára megrendelt napi-heti lapokat, szakmai és egyéb folyóiratokat, 

közlönyöket nyilvántartja és kezeli. 

• Elkészíti a könyvtár szabályzatait és a jogszabályoknak megfelelően aktualizálja /könyvtár 

rendje, gyűjtőköri szabályzat stb./ 

• A folyóiratokat nyilvántartja. 

• Integrációs program bevezetése 

 

 
2. Különleges felelőssége: 

• Könyvtár gyarapítási céllal pályázatokon vesz részt 

• Szerződést köt a könyvellátóval 

• Állandó kiállítást rendez a könyvtár muzeális jellegű anyagából, a kiállított anyagot 

biztonságosan zárható tárolókban helyezi el 

• A dolgozók, továbbtanulók igénye szerint könyvtárközi kölcsönzést végez 

• Előzetes igénybejelentés alapján kölcsönzi a videofilmeket, lemezeket, lejátszó 

készülékeket 

 

 
Vagyonért: 

 
• Aláírásával anyagi felelősséget vállal az audiovizuális eszközökért 

• Jegyzőkönyvet ír alá a biztonsági zár kulcsainak átvételéről, elhelyezéséről (1 db saját 

használatra, 1 db a tűzszekrénybe) 

• A leltározás ideje alatt felel az intézmény pecsétjéért 

• Az elveszett könyveket – számla ellenében – megtérítteti 

• A megrongálódott könyveket a szakkörökkel megjavíttatja 

Tervezésért: 

• A költségvetés készítésekor javaslatot tesz a fejlesztésre szánt összeg mértékére 

• Az ajánlott irodalomról felmérést és fejlesztési tervet készít 

• Megtervezi a “Könyvtáros” szakkör éves programját 

• Legjobb szakköröseit felkészíti a területi versenyre 
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3. Ellenőrzés foka: 

• Folyamatosan ellenőrzi a kölcsönzési határidőket 

• Figyelemmel kíséri a költségvetési pénzfelhasználást 

• Ellenőrzi a nyílászárók biztonságát, a tűzoltókészülék épségét 

 
4. Kapcsolatok 

• Részt vesz a havi munka megbeszéléseken, ismerteti, ill. tanulmányozásra ajánlja a frissen 

megjelenő ifjúsági és szakirodalmat, periodikákat 

• Részt vesz a könyvtárosok továbbképzésén 

• Segíti a területi “Kiskönyvtáros“ verseny szervezését 

• Részt vesz az iskolában szervezett számítógépes tanfolyamon 

 
5. Munkakörülmények 

• Munkahelye a könyvtárban van 

 
Meg kell határoznia: 

• Az iskola könyvtár könyvtárhasználóinak körét 

• A beíratkozás módját az adatokban bekövetkezett változások, bejelentések módját 

• A szolgáltatások igénybevételének feltételeit 

• A könyvtárhasználat szabályait 

• A nyilvántartás, kölcsönzés idejét 

• A könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni 

• Állomány nyilvántartása, vétele a raktári rend fenntartása, állomány megóvása 

• Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása 

• Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról 

• Muzeális értékű iskolai könyvtári gyűjtemények gondozása 

• Közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában 

 
Könyvtáros munkaidő beosztása: Hétfő - Péntek: 8 h – 16 h-ig 

 
 Felelőssége: 

Felelős a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítéséért, és amivel még az igazgató 

megbízza. 

Felelős: Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért 

 

Fegyelmileg az iskola igazgatója vonhatja felelősségre. 

 
Jelen munkaköri leírást tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

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

minden év szeptember 1-ig történik meg a tantárgyfelosztás ismeretében. 
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  Gazdálkodás 

10.A gazdasági csoport feladatai: 

 

• Az intézményünk, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen 

gazdasági szervezettel rendelkezik. E szervezetnek kell megoldania a 

tervezéssel, az előirányzat- felhasználással, a hatáskörébe tartozó 

előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenn- tartással, 

működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a 

munka- erő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a 

beszámolási, valamint a belső kontrollok kötelezettséggel, az 

adatszolgáltatással kapcsolatos összefog- laló és a saját szervezetre 

kiterjedő feladatokat, amely – a belső kontrollok ki- vételével – részben 

történhet vásárolt a felügyeleti szerv által engedélyezett szolgáltatás- sal, 

a felelősség átruházása nélkül. 

• A gazdasági csoport biztosítja az intézmény működéséhez szükséges 

gazdasági fedezetet, melyet a fenntartó által biztosított normatív 

támogatásból és egyéb bevételekből fedez. 

• A mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasításainak 

megfelelően végzi tevékenységét, szervezi az intézmény gazdasági, 

munkáját. 

• Kialakítja, és folyamatosan ellátja az intézmény könyvviteli, elszámolási, 

vagyon nyilvántartási rendszerét. 

• A gazdasági csoportnak kell ellátnia a költségvetési tervezéssel, a 

pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a 

munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt 

adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzési kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat bel- ső 

kontrollok. 

• Felelős az intézmény gazdasági és gazdasági tevékenységéért, a gazdasági 

fegyelem meg- tartásáért, ellenőrzéséért. 

• Elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló 

jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, mindezek ellenőrzéséről. 

• Elkészíti, folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait. 

• Feladata az ellenjegyzési jogkör, szakmai teljesítés igazolásának ellátása, az 

intézmény- 
vezető kötelezettségvállalása, utalványozása esetén. 

• Kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az 

intézmény anyagellátását, folyamatos ellenőrzését. 

• Kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon- 

nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, végrehajtja a folyamatos 

ellenőrzését. 

• Feladata a technikai személyzet irányítása, munkájának ellenőrzése. 

• Az oktatási- nevelési feladatok ellátásának segítése, a mindenkori zavartalan 
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működés biztosítása (tanítási órák, rendezvények alkalmával anyagok, eszközök 
stb. biztosítása). 

• Iskolai rendezvényeken a technikai és egyéb eszközök biztosítása. 

• Biztosítja  az intézményüzemeltetéssel, a műszaki és gondnoki teendőkkel 

kapcsolatos feladatokat. 

• Az épületek, berendezések, üzemképes állapotát, folyamatos 

karbantartását, tisztántartását. 

 

3. Gazdasági vezető munkakör tartalma, feladatai 

FEOR száma: 1210 

 

 
o felelős az intézmény gazdasági és gazdasági tevékenységéért, a 

gazdasági fegyelem megtartásáért, 

o elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló 

jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, 

o gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az intézményvezető 

kötelezettségvállalása, utalványozása esetén, 

o kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az 

intézmény anyagellátását, 

o kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon- 

nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét. 

o szervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdasági csoport szakmai munkáját, 

o az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a gazdasági csoport 

éves munkaprogramját, 

o a gazdasági csoport szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az 

intézményvezetőnek, illetve 

▪ a felügyelettel megbízott intézményvezető-helyettesnek, 

o segíti az intézményvezető humánpolitikai feladatainak ellátását, ellátja az 

ebben a körben rábízott feladatokat. 
 

Továbbá: 

 
• ellátja a pénztár ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat 

• irányítja a tárgyi eszköznyilvántartást 

• irányítja a raktári analitikus nyilvántartást 

• irányítja, ütemezi az intézményi leltározást, selejtezést 

• irányítja az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat is. 

 
Gazdasági vezető: 

 

• Felelős a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodásáért,  

• Felelős az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért,  

• Felelős az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási, vagyon védelmi 

rendjének kialakításáért,  

• Végzi a kötelezettségvállalással, utalványozással kapcsolatos feladatokat,  

• Elkészítteti és folyamatosan karbantartatja az intézmény szabályzatait,  

• Szervezi az intézmény gazdasági-pénzügyi belső ellenőrzését,  

• Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer /FEUVE/ belső 

kontrollok működtetéséért,  
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Gazdálkodási ügyintéző: 

 

• Ellátja az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat,  

• Ellátja a pénztárellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,  

• Vezeti a tárgyi eszköznyilvántartást,  

• Vezeti a raktári analitikus nyilvántartást,  

• Részt vesz a leltározásban,  

 

Pénzügyi ügyintéző (pénztáros): 

 

• Feladata a pénztárban tartott készpénz, értékpapír kezelése és megőrzése,  

• Vezeti a pénztárral kapcsolatos nyilvántartásokat és elszámolásokat,  

• Felméri a készpénzszükségletet,  

• Részt vesz a kézpénz pénzintézetben (postán) történő felvételében,  

• Végzi a számlázással kapcsolatos feladatokat,  

• Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását 

11.Technikai személyzet feladata: 
 

• A foglalkozása során előforduló feladatokat a takarító, a karbantartó és a konyhalány 

részben önálló munkával, részben vezetői, vezető- helyettesi iránymutatás alapján 

végzi. 

• Ellátja a takarítási, karbantartási, konyhai feladatokat melyek napi, illetve 

időszakonkénti, alkalmankénti bontásban jelennek meg, ez a munkaköri 
leírásában részletesen megtalálható. 

• Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi, a takarékosság, és a 
baleset- megelőzés szempontjait figyelembe véve. 

• Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási- nevelési jellegét, 

ennek megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. 

• Az oktatási- nevelési feladatok ellátásához biztosítja a megfelelő tisztaságot,  rendet 

és részt vesz a higiénikus környezet kialakításában, védi, óvja, ápolja az intézmény 

vagyonát. 

• Az iskolai rendezvények alkalmával biztosítja a szükséges eszközöket, 

berendezéseket, kialakítja a megfelelő helyszínt. 


