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 1. Általános rendelkezések 

 
1.1 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok  

 
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapját az alábbi törvények, 

rendeletek alkotják: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

326/2013. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

- 362/2011. (XII.30.) kormányrendelet az oktatási igazolványokról 

- 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról 

- 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladatai 

 

Jelen szabályzat mellékleteivel együtt oktatási intézményünk egyik alapdokumentuma, mely 

speciálisan az intézmény működésére vonatkozó általános és egyedi szabályokat 

tartalmazza, meghatározza annak szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső 

és belső kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, az ennek 

végrehajtására készült mindenkori éves munkatervek, valamint e szabályzat alapján végzi. 
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1.3.  A szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

Jelen szervezeti és működési szabályzat nyilvános, bárki által hozzáférhető az iskola 

honlapján. Jelen szabályzat a nevelőtestület elfogadása után lép életbe. 

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi 

munkavállalójának és tanulójának kötelező. A szervezeti és működési szabályzat az 

intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.  

 

1.4. Az iskola alapdokumentumai és azok nyilvánossága 

Az intézmény alapdokumentumai a következők: 

– Alapító okirat 

– Pedagógiai program 

– Szervezeti és működési szabályzat 

– Házirend 

Ezek a dokumentumok mindenki számára nyilvánosak, megtekinthetők az iskola honlapján, 

valamint a székhelyen a tanári szobában előzetes időpont egyeztetés után, a telephelyeken a 

a főtárgy tanároknál, azok fogadóóráján. A mindenkor hatályos alapító okirat a www.kir.hu 

oldalon található. Az alapdokumentumok tartalmáról és előírásairól az igazgató és 

helyettesei adnak információt.1 A tanulók beiratkozáskor, lényeges változáskor megkapják az 

iskola házirendjét, amely kifüggesztve a székhelyen, valamint a telephelyeken is 

megtalálható.  

 

 

 2. Az intézmény alapító okirata, általános jellemzői 

 

2.1.  Az intézmény neve, alapító okirata 

 
Az intézmény neve: Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola    
Címe: 3384 Kisköre, Széchenyi út 42. 
Oktatási azonosítója: 101 752 
 
Az intézmény alapításának időpontja: 1996. 

                                                 
1 R. 8. §  

http://www.kir.hu/
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Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott 
igazgató látja el.  
 
2.2. Az intézmény alapfeladata, feladat-ellátási rendje 

2.2.1. Alapfeladat: alapfokú művészeti oktatás 
alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti  

ágakban 

2.2.2. Az intézmény székhelyén és telephelyein a mindenkor hatályos alapító okirat szerinti 
folytatott kiegészítő tevékenységeket folytatja.  
 
2.3.  Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 
 
Az intézmény nem költségvetési szerv. 
 
2.3 1. Gazdálkodással kapcsolatos jogkör 

 

Alapítvány által fenntartott, önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező, állami 

feladattal megbízott iskola. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 

az intézmény teljes jogkörrel rendelkezik. 

Részletesen: 

Az intézmény önállóan gazdálkodik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – személyi 

juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások 

- vonatkozásában. Az intézmény vezetője utalványozási joggal bír, ennek ellenjegyzésére a 

gazdasági vezető jogosult. Az iskola a telephelyek és a külső partnerekkel való 

kapcsolattartás érdekében telefon előfizetést tart fenn.  

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. A bankszámla felett az intézményvezető 

rendelkezik, aki felel minden elvégzett pénzügyi tranzakcióért. 

 

Az intézmény önálló költségvetést készít, melynek szükséges fedezetét: 

– az állami támogatás keretében fenntartó által átadott összeg (normatíva),  

– az iskolai tanulók részéről fizetett térítési és/vagy tandíj,  

– az alapítványi hozzájárulás,   

– a fenntartó által az iskola számára rendelt további összegek képezik. 

Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője önálló szerződéskötési jogkörrel bír. 
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2.3.2. Az intézmény feladatellátására szolgáló vagyon:  

 

A székhely címén levő ingatlan épülete a kiskörei Önkormányzat tulajdonát képezi. A 

használati jogot a fenntartó Alapítvány és a kiskörei Önkormányzat, valamint a befogadó 

iskola közötti megállapodás rögzíti. Az ingatlan-nyilvántartás adatai: 3384 Kisköre, Széchenyi 

út 42., hrsz. 536., a befogadó intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 379667202. 

A telephelyeken a gyermekek neveléséhez és oktatásához szükséges tantermek használatára 

határozatlan időre kötött kizárólagos helység- és eszközhasználati szerződéssel rendelkezik. 

A fenntartó tulajdonában lévő ingóságok jegyzékét az intézményi leltárak tartalmazzák. 

 

2.3.3. Az intézmény vagyona feletti rendelkezés joga: 

A fenntartó bocsátja rendelkezésre a működés megkezdéséhez szükséges vagyont. Az 

intézmény igazgatója a vagyonnal önállóan rendelkezik. Az intézmény a rendelkezésére 

bocsátott ingóságokat és ingatlanokat nem idegenítheti el és nem adhatja bérbe, nem 

terhelheti meg. Minden a működés során kapott vagy pályázaton elnyert támogatás, eszköz 

és felszerelés a fenntartó tulajdonát képezi. A bérelt eszközök feletti rendelkezést bérleti 

szerződések tartalmazzák. 

 

2.4. Az intézmény bélyegzőjének felirata és lenyomata, bélyegzőhasználat 
 

Hosszú bélyegzők:  

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 
3384 Kisköre, Széchenyi út 42. 

Adószám: 18778775-1-10 
1. 

 

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 
3384 Kisköre, Széchenyi út 42. 

Adószám: 18778775-1-10 
2. 
 

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 
3384 Kisköre, Széchenyi út 42. 

Adószám: 18778775-1-10 
70100028-11076223 

3. 
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Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 

3384 Kisköre, Széchenyi út 42. 
101752 

 
 

Körbélyegző:  
Harmónia AMI 

3384 Kisköre, Széchenyi út 42. 
OM: 101 752 

1. 
továbbá a Magyarország címere 

 

Harmónia AMI 
3384 Kisköre, Széchenyi út 42. 

OM: 101 752 
2. 

továbbá a Magyarország címere 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

Hosszú bélyegző: igazgató (1), (3), gazdasági vezető (2) (3) 

Körbélyegző: igazgató (1), gazdasági vezető (1), művészeti vezető (2) 

szám nélkül: iskolatitkár 

Használaton kívül a bélyegzők az ügyviteli helyiségben elzártan tartandó.  

Bélyegző csak az intézményvezető engedélyével vihető ki az intézményből, átvételi 

elismervény ellenében. 

 

 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok  

  

3.1. A törvényes működés alapdokumentumai 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi dokumentumok határozzák meg: 

– Alapító okirat (AO) 

– Pedagógiai program (PP) 

– Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) 

– Házirend 

– Éves munkaterv 
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– Egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) 

 

3.2. Az alapító okirat 

 

A köznevelési tv. (Nktv.) 21-23.§ rendelkezik a közoktatási intézmény létesítéséről, 

alapításáról. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása 

biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, majd a működési engedélyek kiadását, 

általában jogszerű működésének alapjait. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, 

illetve szükség esetén módosítja. Az intézménynek jogában áll javaslatot tenni alapító okirata 

módosítására. 

 

3.3. A pedagógiai program 

Nktv. 26. § (1) alapján: „A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 

intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 

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

fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell 

hozni.” 

 
Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 
 

 az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) 
bekezdésében meghatározottakat. 

 az iskola helyi tantervet készít2 ennek keretén belül az egyes évfolyamain tanított 
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 
biztosításának kötelezettségét. 

 Az iskolai 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, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatokat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 
osztályfőnök feladatait,  

                                                 
 



HHAARRMMÓÓNNIIAA  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  IISSKKOOLLAA  

OOMM::  110011775522    

10/114 10 

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 
rendjét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 
rendjét, 

 
 

3.4. Szervezeti és működési szabályzat 

Jelen SZMSZ tartalmának kereteit a Nktv. 25. § és a 20/2012. évi EMMI rendelet 4. §-a 

határozza meg. 

 

3.5. Az éves munkaterv 

 

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

jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével 

tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, 

munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők 

megjelölésével.  

 

Az intézmény éves munkatervét a tanév rendjéről kiadott ágazati jogszabály figyelembe 

vételével a nevelőtestület készíti el, végleges elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül 

sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a 

szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.3 A munkaterv egy példánya az 

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

iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

 

3.6. Házirend 

Az intézmény házirendje a tanulói jogok/kötelességek gyakorlásával, valamint az intézmény 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapít meg. 

 

3.7. Egyéb dokumentumok 

Az intézmény kollektív szerződéssel nem rendelkezik.  

                                                 
3 20/2012. (VIII.31.) 3. § (1) 
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3.8. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 
3.8.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során, ha szükséges, 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 

 OSAP statisztika (okt. 15.). 

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt, majd kinyomtatott nyomtatványokat az 

intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 

3.8.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 
 
Iskolánkban digitális naplót nem vezetünk, a törzslapok és egyéb nyomtatványok 

papíralapon készülnek, vagyis ezen előírásra való szabályozás nem releváns. 
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 4.  Az intézmény vezetése, hatáskör-átruházás, ellenőrzés, belső és külső 
kapcsolatok rendje 

 
4.1. Az oktatási intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti munkamegosztás 
 

4.1.1.  Szervezeti felépítés 

 

 

 

4.2.  Az igazgató  
 

A köznevelési intézmény élén a Színkép Alapítvány kuratóriuma által egyszerű többséggel 

megválasztott igazgató áll, akinek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, 

képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait a köznevelési törvény állapítja meg. A 

köznevelési törvény előírása szerint a fenntartó beszerzi az ágazati miniszter egyetértését a 

kinevezéshez. Amíg az írásos egyetértés az új vagy újabb vezetői megbízásra vonatkozóan 

meg nem érkezik, az előző vezető ideiglenes hatállyal látja el az igazgatói teendőket. Ha a 

miniszteri egyetértés egyáltalán nem érkezik meg, a fenntartó újabb egy esztendőre bízza 

meg a korábbi igazgatót a vezetői feladatokkal és ismételten elindítja az eljárást a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően 

A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint, Nktv. 69. § (1) – 

felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, 

gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden 

olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét 

jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási 

intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési 
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rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és 

ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire vagy a gazdasági vezetőre 

átruházhatja.  

 
Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 
 
Távollétében (ebben a sorrendben) a művészeti vezető, az általános igazgatóhelyettes 

helyettesítheti. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját 

munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató 

döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az 

igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog 

átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását.  

 

4.2.1 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből 

átadja az alábbiakat. 

 

 A művészeti vezető számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, 

 A művészeti vezető számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos 

tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés 

jogát, 

 az általános igazgatóhelyettesre az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a 

választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos 

tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát 
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 a gazdasági vezető számára – a szóbeli egyeztetést követően –a terembérleti és már 

bérleti szerződések megkötését, a technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének 

megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 

 
 

4.3. Az igazgató közvetlen munkatársai 
 

Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. Munkájukat az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. 

 

4.3.1.  A művészeti vezető, általános igazgatóhelyettes 

 

 A vezetői megbízást az igazgató adja és vonja vissza. A megbízást az intézmény határozatlan 

időre kinevezett pedagógusa kaphat. A megbízás öt évre szól.  

Az igazgatót távolléte esetén a 4.2.1. szerint helyettesítik. 

Intézkedéséért közvetlenül az igazgatónak felel, akivel munkáját összehangolják. Az egységes 

vezetői eljárást képviseli. Feladat- és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon 

területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Beszámolási kötelezettséggel 

tartozik az igazgató által rábízott feladatokért.  

 

4.3.3.  Gazdasági vezető4 

Közvetlenül az iskola igazgatójának irányítása alá tartozik. Részletes feladatait a munkaköri 

leírása tartalmazza.  Ellenjegyzési és utalványozási jogkört gyakorol.   

Felelős 

– A számviteli, pénzügyi, az adó-és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért 

– A költségvetési és gazdálkodási terv, adatszolgáltatások és beszámolók elkészítéséért 

– A helyi gazdálkodási szabályzatok tervezetének elkészítéséért, karbantartásáért 

 

4.3.4. Az iskolatitkár feladatai 5 

 

Munkáját részletes munkaköri leírása tartalmazza. Az intézményvezetőnek tartozik 

                                                 
4 A gazdasági vezetői feladatot külső szolgáltató látja el. 
5az iskolatitkár feladatait megbízási szerződéssel is el lehet látni, amennyiben indokolt 
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felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

 

4.4. Az intézmény határozathozatali és döntéshozatali testületei 
4.4.1. Az iskola vezetősége 

 Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő joggal rendelkező testülete: 

 Az iskolavezetőség tagjai: 

– az igazgató 

– művészeti vezető 

– általános igazgatóhelyettes 

 

A kibővített iskolavezetés tagjai: 

– a gazdasági vezető 

 

 Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. Az ülések összehívása 

az igazgató feladata, az ülésre a napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívható a 

diákképviselő, és a reprezentatív szülői szervezet megbízott képviselője. 

 

Az iskola vezetősége tanácskozik:  

 

– a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása, illetve a 

szükséges eljárások lefolytatása, a jóváhagyást megtagadó döntés elleni 

felülvizsgálati kérelem esetén; 

– az intézmény pedagógiai programjának és helyi tantervének elfogadásáról; 

– az éves munkaterv elfogadásáról; 

– összefoglaló elemzések értékelése, beszámolók elfogadásáról; 

– intézményi intézkedési tervek értékelése, elfogadásáról; 

– továbbképzési keret felosztásáról; 

– az intézmény vagy az intézményi munkavállalók képviseletében eljárók 

megválasztásáról. 

 

Véleményezési és javaslattételi jogkörébe tartozik:  

 



HHAARRMMÓÓNNIIAA  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  IISSKKOOLLAA  

OOMM::  110011775522    

16/114 16 

– az intézményvezető megbízásával összefüggésben, a jogszabály által a nevelési-

oktatási intézmények közösségéhez telepített véleményezési hatáskörök; 

– az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználásának terve, illetve a beruházási és fejlesztési tervek, 

– az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés. 

 

A vezetőségi értekezleten az intézmény működését érintő bármely kérdésben elhangzott 

véleményre, javaslatra az igazgató – annak megvizsgálása után – 30 napon belül írásbeli 

választ ad, amelynek megfelelő közzétételéről az igazgatóhelyettesek gondoskodnak. 

 

4.4.2. Az intézmény nevelőtestülete6 

 

Az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény 

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

intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő, főállású és további jogviszony keretén 

belül dolgozója, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű 

dolgozója. Közvetlen irányítója az iskola igazgatója.  

Az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben nem rendelkezik 

szavazati joggal. 

 A tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei 

az osztályozó értekezleteken kívül: a tanévnyitó és –záró, a félévi és a nevelési értekezletek. 

Az osztályozó értekezletek a művészeti iskolában telephelyenként tartandók, a tanévnyitó- 

és záró értekezletek a művészeti iskolában, az elektronikus kapcsolattartás útján valósul 

meg. A nyitó- és záró értekezlet összevonható. 

A nevelőtestület értekezleteit az iskola igazgatója, esetenként a művészeti vezető hívja össze 

az igazgató által meghatározott időpontokban és napirenddel. Rendkívüli nevelőtestületi 

értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának 

aláírásával, valamint az ok és a cél meghatározásával. 

A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézmény 

életét érintő stratégiai vagy napi kérdéseket döntéshozatal céljából az intézményvezető 

elektronikusan is közzéteheti, nevelőtestületi vitára bocsáthatja, illetve ezen az úton 
                                                 
6 A nevelőtestület jogállását, döntési és véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 25. és 70. § tartalmazzák.  
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véleményeket és hozzászólásokat fogadhat. A nevelőtestület tagjai és az óraadóként dolgozó 

pedagógusok egyaránt használhatják az elektronikus ügyintézés különböző formáit (e-mail, 

konferencia-beszélgetés, MSN, telefon stb.). 

Személyi ügyekben titkos szavazás dönt. Szavazategyenlőség alapján az igazgató szavazata 

dönt.  

 

4.4.3. Alkalmazotti értekezlet  

 

A közoktatási intézményben munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozók közössége, az 

értekezlet összehívásáról az igazgató dönt. Az intézmény feladatainak megváltoztatásával, 

nevének megváltoztatásával összefüggő döntésekben véleményezési jogot gyakorolnak. 

 

4.4.4. Szakmai munkaközösségek7 

Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A szakmai 

munkaközösség éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső 

ellenőrzésében, szakmailag segíti a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat, részt vesz a 

belső értékelési és ellenőrzési munkában. 

A munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg a munkaközösség kezdeményezése 

alapján. A szakmai munkaközösségek munkáját a művészeti vezető irányítja. 

 
4.5. Az iskolai nevelő-oktató munka belső ellenőrzése 
 

A belső ellenőrzési rendszer biztosítja az intézmény hatékony és jogszerű működését, átfogja 

az iskolai nevelői-oktatói munka egészét. Megszervezéséért és működtetésért az igazgató a 

felelős. Ezen túlmenően az intézmény valamennyi felelős beosztású dolgozója felelős a 

munkaköri leírásukban rögzített területeken. 

Az ellenőrzés területeit, tartalmát, módszereit és ütemezését részletesen az Ellenőrzési 

szabályzat tartalmazza. 

 

4.5.1. Az ellenőrzés területei 

 pedagógiai (szakmai), szervezési, tanügy-igazgatási (adminisztrációs) feladatok 

                                                 
7 Jelenleg nevelőtestület csekély létszáma okán nincsen munkaközösség az iskolában.  
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ellenőrzése 

 tanórák, tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése 

 írásos dokumentumok – haladási és osztályozási naplók, tervezési dokumentumok, 

tájékoztató füzetek, ellenőrzők vizsgálata 

 a tanítási órák kezdetének és pontos befejezésének ellenőrzése 

 SZMSZ, Házirend előírásainak betartása 

 

4.5.2. Az ellenőrzést végzők 

 
Az igazgató: közvetlenül ellenőrzi és értékeli művészeti vezető, általános igazgatóhelyettes 

(igazgatóhelyettes) és a gazdasági vezető munkáját. 

A művészeti vezető közvetlenül ellenőrzi és értékeli a pedagógusok szakmai munkáját 

Az igazgatóhelyettes közvetlenül ellenőrzi az iskolatitkár, valamint a technikai dolgozók 

tevékenységét. 

 

4.5.3. Az ellenőrzés formái: 

 A tanév során cél- és tájékozódó látogatások, tanórákon 

 tematikus ellenőrzések 

 eredményvizsgálatok, felmérések 

 beszámoltatások (tantestületi, iskolavezetés értekezletein) 

 adminisztráció ellenőrzése (foglalkozási tervek, tanmenetek, naplók, törzslapok, 

bizonyítványok, ellenőrzők) 

 

 
4.6. Az intézmény belső kapcsolatrendszere 
 

4.6.1. Az intézmény közösségei, érdekképviseleti közösségek 

Az intézményi közösség: az intézmény művészeti iskolás tanulóinak, azok szüleinek és az 

iskolában foglalkoztatottaknak az összessége. 

 

4.6.1.1. Az intézmény nevelőtestülete 

 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 
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pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

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

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a 

nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben 

és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező 

és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

LD. 4.5. 

 

4.6.1.2.A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 

 
A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése során fontos, hogy az iskola 

igazgatója a rendelkezésre álló keretet differenciáltan ossza szét az alábbi szempontok 

alapján: 

 

Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, különösen 

 sokrétű pedagógusi tevékenységet folytat, portfólióját folyamatosan készíti 

 magas színvonalú órai munkát végez, tervező tevékenysége kiemelkedő, 

 diákjait eredményesen készíti föl művészeti bemutatókra, 

 tehetséggondozást és eredményes, magas színvonalú felzárkóztatást végez 

 pályázati kiírásokat készít, versenyeket szervez 

 folyamatosan képzi magát, teljesíti a továbbképzési kötelezettségét, készül a 

minősítő vizsgájára 

 tanfolyamokat szervez és vezet, 

 

Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, így 

 az intézmény alapdokumentumainak karbantartásához építő jellegű javaslatokat tesz 

 részt vesz a szakmai szervezetek innovációs célú munkájában. 

 

Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, így  

 eredményes konfliktuskezelő stratégiát alakít ki, 
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 közösségfejlesztő tevékenységet folytat foglalkozásokon és tanórán kívüli 

foglalkozások keretein belül is, 

 adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 

 

Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, így 

rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, azokon 

rendszeresen megjelenik, 

 érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak 

szervezésében, 

 részt vesz az iskola arculatának formálásában, 

 tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez. 

 

 
Az iskola igazgatója kizárhatja a kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítésben 

részesülők köréből azt a pedagógust: 

 akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben, 

 akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő 

végzése következtében, rendszeres késései miatt stb.– feljegyzésben rögzítette az 

intézmény igazgatója, 

 

4.6.1.1.1. A nevelőtestület munkaközösségei 

 

Intézményünkben jelenleg nem működik munkaközösség. A szakmai munkaközösséget 

legalább öt pedagógus hozhat létre. Az intézmény pedagógusainak szakmai-módszertani 

segítséget nyújt, s tevékenységével javítja a szakmai munka színvonalát. LD.4.5. 

 

4.6.1.2. Az alkalmazotti közösség 

 

Az intézmény nevelőtestületéből, valamint az intézménnyel munkaviszonyban álló egyéb 

pedagógusokból, pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottakból, az adminisztratív 

és technikai dolgozóiból áll. Részvételi joguk van mindazon rendezvényen, amelyre 

meghívást kapnak. Döntési, egyetértési, véleményezési joguk vannak mindazon kérdésben, 
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amelyet jogszabály enged. Javaslatukat, véleményüket a döntési jogkör gyakorlójának 

minden esetben mérlegelés tárgyává kell tenni. 

 

Az intézményvezető az alábbi közösségekkel tart személyes vagy képviselők útján 

kapcsolatot: 

– reprezentatív szülői szervezet 

– diákönkormányzat 

– telephelyek közösségei 

LD.4.5. 

4.6.1.3. Szülők közössége 

 

Az iskolában működő szülői közösség a Szülői Szervezet (a továbbiakban: SzSz). Döntési 

jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

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

tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása. 

 
Az SzSz munkáját az iskola tevékenységével a művészeti vezető koordinálja. A SzSz 
vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SzSz véleményének a jogszabály 
által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 
 

Az reprezentatív szülői szervezet kezdeményezheti Iskolaszék létrehozását. 

A tanév első szülői értekezletén az osztályok (csoportok) megválasztják a reprezentatív szülői 

szervezet osztályonkénti képviselőit. 

A reprezentatív szülői szervezet képviselőit az iskola igazgatójának utasítására művészeti 

vezető tanévenként legalább két alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad intézmény 

munkájáról és feladatairól. Az iskolai szülői szervezet vezetője közvetlenül a művészeti 

vezetővel tartja a kapcsolatot. 

Figyelemmel kísérik a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését és a pedagógiai munka 

eredményességét. 
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Tájékoztatást kérhetnek a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben 

az iskola igazgatójától, és az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási 

joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

A reprezentatív szülői szervezet - az igazgató egyetértésével és engedélyével - az iskola 

épületében tarthatja összejöveteleit. Amennyiben az iskolával tanulói jogviszonyban álló 

diákok szülein kívül másokat is meg kíván hívni, arról az iskola igazgatóját köteles 

tájékoztatni. 

 

4.6.1.4. Az intézményi tanács 

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

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

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk 

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

biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti információáramlást, az intézmény 

tantestülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi tanács 

megalakítását. 

 
4.6.1.5. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 

 

A tanulói jogviszony létesítésének módját a PP szabályozza. 

A tanulók alapvető közösségei az osztályok8. Az osztályok vezetője az főtárgy tanára.   

A főtárgy tanárának feladata különösen:  

– Az iskola pedagógia programja szellemében nevelni az osztályt 

– Nyomon kísérni a tanulók személyiségfejlődését, szükség esetén ifjúságvédelmi 

feladatokat is ellát 

– Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét 

– Ellátja az osztállyal kapcsolatos ügyviteli teendőket: statisztikai adatokat szolgáltat a 

munkatervben megjelölt határidőre, megírja a bizonyítványokat és törzslapokat, 

hiányzások igazolásának koordinálásában részt vesz 

– Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, térítési díj vagy 

tandíj mérséklésére 

                                                 
8 osztályközösségen a művészeti iskolában a művészeti iskolai csoportokat értjük 
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Személyre szabott feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza. 

 

A tanulók nagyobb közösségének az általános iskolában és a művészeti oktatásban 

telephelyenként a tanulók összlétszámának 75 %-a számít. 

A helyi tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselőik 

megválasztásában. 

Jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban, amennyiben azt a tanulók 

nagyobb közössége azt létrehozta. A diákönkormányzat – amennyiben létrejön - a tanulók 

érdekeit képviseli. A DÖK munkáját patronáló tanár segíti. 

 

DÖK hiányában a tanulók nagyobb közösségének a székhelyen tanuló diákok közösségét 

tekintjük.  Ezen közösség képviselőt választ és a közösség egyetértési jogát gyakorolja a 

tanulókat érintő jogszabályban meghatározott kérdésekben. A DÖK-öt patronáló tanár segíti, 

jelenleg ez a művészeti vezetővel azonos. 

 

4.7. A belső kapcsolattartás formái és rendje 
4.7.1. Az iskola vezetői – szervezeti egységei közötti kapcsolattartás rendje és formái 

 

A szervezeti egységek organizálására, az intézmény éves munkatervének, a vezetői program, 

illetve vezetői munkaterv végrehajtásának irányítására és felügyeletére az iskolavezetés 

feladattól függően ülést tart.    

A művészeti vezető az éves munkatervben megjelölt időpontokban értekezletet hív össze a 

partneriskolák vezetői részére vagy igény szerint tarthatnak munkamegbeszéléseket, 

amelyeket szükség szerint feljegyzésekkel dokumentálhatnak. A művészeti vezető rendszeres 

látogatásain segíti, vezeti és ellenőrzi a telephelyek művészeti csoportjainak a működését, az 

ott folyó nevelési-oktatási munkát. A kapcsolattartás további formái igazodnak a napi 

tevékenységek ellátásához, alkalmazható az E-ügyintézés valamennyi formája. 

A telephelyeket biztosító partneriskolák éves munkatervét is figyelembe kell venni az iskolai 

éves munkaterv elkészítésénél is: a helyi rendezvények, az ezeken lezajló vizsgák is alkalmat 

teremtenek az oktató munka színvonalának mérésére, ellenőrzésére és közös értékelésére. 
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4.7.2. A nevelőtestület együttműködése 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:  

– Tanévnyitó- és záró értekezlet (összevonható) 

– Félévi és év végi osztályozó értekezlet 

– Munkaértekezletek és rendkívüli értekezletek (szükség szerint) 

– Nevelési értekezletek (évente kettő, időpontját és tartalmát az éves munkaterv 

tartalmazza) 

Rendkívüli értekezlet akkor hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a vagy az 

igazgató szükségesnek látja az intézmény lényeges problémáinak megoldása céljából. 

Osztályozó értekezleten az osztályt tanítók, valamint a telephelyen tanító valamennyi 

pedagógus részt vesz.  

Összdolgozói értekezletet az intézmény valamennyi dolgozóját érintő kérdésben kell 

összehívni. A nevelőtestület értekezleteire tanácskozási joggal meg kell hívni a tárgy szerinti 

egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. Értekezletről csak rendkívüli esetben, 

az igazgató tudtával lehet távol maradni, azonban ilyen esetben is véleményt kell nyilvánítani 

– ha ez az értekezlet egyik napirendje - előzetesen az SZMSZ-ben megjelölt eszközök 

használata útján. 

Az értekezletekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyet hárman hitelesítenek 

aláírásukkal: jegyzőkönyv-vezető, az értekezletet vezető, valamint még egy, az értekezleten 

mindvégig jelenlévő személy. 

 

4.7.3. Az intézményvezetés és a szülői szervezettel való kapcsolattartás 

A reprezentatív szülői szervezettel a kapcsolatot az igazgató a szülői szervezet vezetőjén 

keresztül tartja. A szülői szervezet döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattevő joga a 

szülők képviselőjén keresztül valósul meg. 

 

4.7.4. A diákok és a nevelőtestület, igazgató közötti kapcsolattartás rendje 

A diákokkal a patronáló pedagóguson keresztül tart kapcsolatot szükség szerinti 

gyakorisággal a tantestület és az igazgató, valamint megbeszéléseken, iskolagyűléseken 

keresztül. 

 

4.7.5. Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái 
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Intézményünkben az iskola alapfeladata miatt jelenleg iskolai sportkör nem működik, 

létrehozása ebben az iskolatípusra nem kötelező. 

A mindennapos testedzést és sportolást azonban fontosnak tekintjük, ezért 

megvalósításának érdekében az intézményvezető és a főtárgy tanárai a tanév elején 

egyeztetnek, a foglalkozásokat külön adminisztrálni nem szükséges, azokra tanórán kívüli 

elfoglaltság keretében kerül sor. Ugyanígy a szünetekben természetjárást, kirándulásokat 

szervezünk. 

 

4.7.6. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 

4.7.6.1. Szülői értekezlet 

A szülői értekezletet a tanszakvezető tanár tartja. Tanévenként egy szülői értekezletet hívunk 

össze. Rendkívüli szülői értekezlet hívható össze, ha váratlan megoldandó probléma merül 

fel. 

 

4.7.6.2. Fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa az igazgató által kijelölt időpontban 45 perces fogadóórát 

tart. A fogadóórára a szülőnek előzetesen be kell jelentkeznie, s ha indokolt, a pedagógus 

fogadóórája meghosszabbodhat. Amennyiben a gyermek gondviselője ettől eltérő 

időpontban ér rá, telefonon, e-mailben vagy ellenőrző útján egyeztethet időpontot az 

érintett nevelővel. 

 

4.7.6.3.  A szülők tájékoztatása írásban 

A tanulók és a szülők tájékoztatása honlapon, a faliújságra kifüggesztett hirdetményeken, 

valamint a szülőknek szóló írásbeli értesítéseken, a tájékoztató füzeten keresztül történik. 

Minden rendezvény előtt a honlapon megjelenik az esemény, legalább két héttel az aktuális 

program felelőse a faliújságon elhelyezi a figyelemfelhívó plakátot, gondoskodik arról, hogy 

valamennyi gyermek üzenőjébe a főtárgy tanárai beírassák a rendezvénnyel kapcsolatos 

tájékoztatást.  

Az érdemjegyeket a tanuló köteles vezetni, a gondviselő pedig legalább heti 

rendszerességgel ellenőrizni azt. A főtárgy tanárának kötelessége kéthavonta ellenőrizni és 

egyeztetni a naplóval, valamint írásban tájékoztatni a szülőt gyermeke gyenge tanulmányi 
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eredményéről is. 

 

4.7.6.4. A diákok tájékoztatása 

Verbális produkció esetén a diák tudásának értékelését a pedagógus azonnal köteles a diák 

tudomására hozni. A folyamatos értékelés érdekében minden tárgyból havi egy osztályzatot 

adunk. 

Írásbeli munkák értékelése, pl. folklórismeret tárgyból, a következő foglalkozásig meg kell 

történnie. Rajzok, egyéb tárgyjellegű munkák részletes értékelése helyben történik. 

 

A tanulót értesíteni kell a személyét érintő büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden 

diáknak joga van arra, hogy személyét érintő kérdésben tájékoztatást kérjen és kapjon. 

A diákközösséget érintő kérdésekben az iskolagyűlésen vagy a kifüggesztett hirdetés útján 

kell tájékoztatót tartani. 

 

A tanulóknak joguk van szervezett és nem szervezett véleménynyilvánításra az őket tanító 

pedagógus munkáját illetően. Ez utóbbi módja: az igazgató tájékoztatása után az igazgató, a 

szaktanárok, a tanulók nagyobb közössége kezdeményezheti.  

Tanulói kérdőív kitöltésével szervezetten nyilváníthatnak véleményt az őket tanító 

pedagógusról. 

 

4.7.6.5. Érdeklődők tájékoztatása 

 

A tanév során nyílt napokat, tanszaki bemutatókat tartunk, amelynek időpontját az éves 

munkatervben rögzítjük. Rendszeresen használjuk nyilvános fórumként a helyi újságot -

Heves Megyei Néplap-, amelyben az intézmény életéről tudósítunk. Rendezvényeink 

nyilvánosak, ezeken is lehetőség van bepillantani az intézmény munkájába. Megkeresésre az 

intézmény vezetője szóbeli tájékoztatást tart. 

 

4.7.6.6. Különös közzététel 

 

A nevelési-oktatási intézmények - tevékenységükhöz kapcsolódóan – jogszabályban  

meghatározott adatokat kötelesek közzétenni  (különös közzétételi  lista). A közzététel a 
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meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 

személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és 

részleteiben is kimásolható  módon,  a  betekintés,  a  letöltés,  a  nyomtatás,  a kimásolás és 

a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele.  

A 2008. december 9-én hatályba lépett előírásoknak megfelelően a székhelyen kifüggesztve, 

illetve a KIR-ben, később a honlapon „Különös közzétételi lista” címen közzétesszük az 

alábbi adatokat.  

– a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi 

tantárgyfelosztáshoz rendelve,  

– a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

és szakképzettsége,  

– az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói,  

– a tanév helyi rendje,  

– az osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma.  

 

4.8. Az iskola külső kapcsolatai 
 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az alábbi intézményekkel, 

egyesületekkel állunk rendszeres munkakapcsolatban: 

 A fenntartó SZÍNKÉP Alapítvány 

 Kisköre Város Önkormányzata 

 Heves Város Közművelődési Intézménye, 

 Csillagbojtár Kft., Heves 

 Siófoki Fúvós és Majorette Egyesület 

 Kormányhivatalok: Eger, Zalaegerszeg, Kaposvár, Szolnok 

 MÁK Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága, Kaposvár 

 Partneriskolák önkormányzata, vezetősége 

A kapcsolattartás felelőse: a telephelyek esetében a helyi hivatalokkal, fenntartóval 

kapcsolatban az intézményvezető 

A kapcsolattartás módja: személyesen, telefon, írásban vagy elektronikusan 

Ld. 4.2.  
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 5. Az oktatási intézmény működési rendje 

 

5.1. Az intézményben tartózkodás rendje  
5.1.1. Az iskola nyitva tartása 

Az iskola épülete szorgalmi időben, hétfőtől péntekig reggel 7.30-19.00-ig tart nyitva, illetve 

az utolsó órarend szerinti óra végéig (művészeti oktatás).  

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények 

esetén a nyitva tartásra, valamint a fenti nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad 

engedélyt. A hivatalos ügyek intézése a tanári szobában történik fogadónapokon, 8.00 és 

14.00 óra között. A tanáriban az érintett dolgozón és a hivatalos ügyeket intézőkön kívül más 

személy nem tartózkodhat. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Ennek rendjét az igazgató tanévenként határozza meg.  

A szülők a gyermekeiket a tanteremig kísérhetik, de semmi esetre sem zavarhatják a  

foglalkozásokat. Vagyonvédelmi okokból idegenek csak hivatalos ügyben, az 

intézményvezető tudtával és engedélyével, csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak 

az iskola területén. Az intézményben tartózkodó idegenek számára is tilos a dohányzás.  

Az intézmény területén média-tevékenységet – riport, TV-felvétel - kizárólag az 

intézményvezető tudtával és beleegyezésével lehet folytatni. Az intézmény dolgozói, 

valamint a kiskorú tanulók gondviselőinek írásbeli belegyezése nélkül fotókat vagy más 

képfelvételt készíteni személyiségi jogaik védelmében tilos. 

 

 

5.1.2. A vezetők benntartózkodása 

 

Az intézmény nyitvatartási idején belül hétfőtől csütörtökig reggel 8.00 és délután 16.00 

között, pénteken 8.00-14.00 között az igazgató vagy a helyettesek közül egy vezetőnek az 

intézményben kell tartózkodnia. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és 

aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartamban látják el. Amennyiben rendkívüli 

helyzetben egyikük sem tartózkodik az iskolában, a 4.2.4. pont szerint kell eljárni. 

A távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az 

intézmény rendjéért. 
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5.2. A pedagógusok munkarendje  
5.2.3.1. Általános előírások 

 Az intézmény teljes állású pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik 

munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja a hét első napja, utolsó a hét utolsó 

munkanapja. Munkanapon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de maximum 

12 óra. 

 A pedagógus kötelező óráját a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen 

foglalkozásra, illetőleg a tanórai nevelésre, oktatásra köteles fordítani. A kötelező 

órában ellátandó feladatok teljesítési idejébe beleszámít az előkésztő és a befejező 

tevékenység (az óra előkésztése, adminisztráció, tanulókkal való megbeszélés stb.) 

időtartama is, ezért az erre fordítandó időt óránként 60 perc időtartammal kell 

figyelembe venni. 

 Részletesen: 

o a művészeti foglalkozások megtartása 

o csoportvezetői (osztályfőnöki) feladatok ellátása 

o tehetséggondozás, képességfejlesztés 

o versenyfelkészítés 

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

állapítja meg. Az órarend készítésénél figyelembe kell venni: szaktanterem adta 

elhelyezési lehetőséget, a kedvezményezettek elfoglaltságát, pedagógiai 

szempontokat, egyéni kívánságokat, amennyiben azok nem keresztezik a pedagógiai 

programban megfogalmazott nevelési elveket.  

 A munkaidő többi részében az alábbi feladatokat látja el elsősorban: 

o felkészül a tanítási órákra 

o értékeli a tanulókat 

o vezeti a munkaóra-nyilvántartást 

o egyéni foglalkozásokat tart 

o versenyeztet 

o felügyel a vizsgákon 

o kulturális programokban vesz részt 

o ellátja a csoportvezetői feladatokat 

o szülői értekezletet tart 
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o részt vesz a nevelőtestületi értekezleten 

o továbbképzéseken vesz részt 

o felügyeli a tanulókat a szünetekben, szükség esetén a következő foglalkozásra 

kíséri őket 

o iskolai ünnepségeken vesz részt 

o tanítás nélküli munkanapon szakmai munkát végez 

o részt vesz a minőségfejlesztési munkában 

o iskolai dokumentumok készítésben részt vesz 

o rendben tartja szaktantermét 

o szervezi a tanulmányi kirándulásokat, ünnepélyeket, egyéb rendezvényeket 

 A pedagógus köteles a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt legalább 15 

perccel a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete 

előtt legalább 15 perccel annak helyén megjelenni.  

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

legkésőbb munkájának megkezdése előtt fél órával köteles az oktatási intézmény 

vezetésének bejelenteni. Tanmeneteit huzamosabb hiányzás esetén köteles átadni a 

helyettesítő kollégának az oktatás zavartalan folytatása érdekében. 

 Egyéb esetekben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább két nappal a 

tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől való eltérésre. Esetenként a tanórák 

elcserélése az igazgató tudtával lehetséges. 

 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a hiányzások esetén 

szakszerű helyettesítés megszervezésére kell törekedni, így a tanmenetben foglalt 

órákat kell megtartani. 

 A pedagógus az oktatási intézmény érdekében esetenkénti felkérésnek (pedagógiai, 

szervezési) köteles eleget tenni, amely megbízást az igazgató adja a pedagógus 

szaktudása, rátermettsége és az arányos terhelés elve alapján. A pedagógus 

másodállást csak az intézmény vezetőjének engedélyével vállalhat.  

 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

értékelje, állandó visszajelzést adjon a tanuló előrehaladásának mértékéről a 

pedagógiai programban meghatározottak figyelembevételével. 
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5.2.3.2. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartása 

 

A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus munkakörben dolgozó pedagógus heti teljes 

munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-, illetve a nevelő és oktató munkával, vagy 

a gyermekekkel-tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok 

ellátásához szükséges időből áll. Heti 32 órát köteles az intézményben tölteni, amely 32 

órából a teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus 22-26 tanóra megtartására 

kötelezhető. (Részletesen valamennyi munkavállaló munkaköri leírásban szabályozva.) 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a heti – havi programok 

időpontja és időtartam az iskolai dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül 

végezhető feladatok időtartamának és időpontjának meghatározása az intézményvezető 

utasítása szerint történik. Ennek figyelembevételével a pedagógus munkaidejének 

felhasználásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói 

utasítás kivételével –  a 32 órán túl nyilvántartást vezetnie nem kell. 

Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal vezetni naplójában (ha több csoportban 

tanít, az egyikben elegendő) a saját nyilvántartó lapját. A hónap utolsó napján az 

összesített, aláírt nyilvántartó lapot az igazgatóhoz kell eljuttatnia.  

A heti munkaidő minden teljes állású pedagógus számára 40 óra, ennek túl- és 

alulteljesítésére nincsen lehetőség. A vezetett munkaidő-nyilvántartás elfogadását az 

iskolaigazgató aláírásával jelzi. 

 

5.2.4. Az intézmény nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottainak munkarendje 

 
Az intézményben a nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak munkarendjét a 

jogszabályok betartásával az intézmény vezetője állapítja meg úgy, hogy az intézmény 

zavartalan működése biztosított legyen. A napi munkaidő megváltoztatása az 

intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításra történik. 

 

5.2.5. A tanulók munkarendje: házirend 

 

Az intézmény házirendje tartalmazza többek között a tanulók munkarendjének részletes 

szabályozását. Ennek betartása a tanulók, pedagógusok és alkalmazottak, valamint a 

gyermekük képviseletében az iskolába látogató szülők számára kötelező. 
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A házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el, a törvényben 

meghatározott szervezetek egyetértésével. A házirendet minden tanév elején ismertetni kell 

az első foglalkozási napon, valamint az első szülői értekezleten. Ez az osztályfőnök, valamint 

a tanszakvezető pedagógusok kötelessége.  A házirend egy-egy példányát beiratkozáskor 

minden tanuló megkapja. Kifüggesztve megtalálható a faliújságokon. A művészeti iskolai 

telephelyeken igazodni kell a befogadó iskola munkarendjéhez is. 

 

5.2.6. A tanítási órák, az óraközi szünetek rendje, időtartama 

 
Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján a 

pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben történik. 

 

A csoportos tanítási órák időtartama általában 45 perc, de 60 percnél semmiképpen nem 

lehet több. 

A csoportos foglalkozások rendjéről a szeptemberi első foglalkozás alkalmával a főtárgy 

tanára ad tájékoztatást. 

Az órarend, ill. a beosztás megváltoztatására a félév folyamán nincs lehetőség. Ha mégis 

szükség van változtatásra, arra csakis a következő félév kezdetén van lehetőség, a 

telephelyvezető és az intézményvezető előzetes egyeztetése után. 

 

Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint az udvaron 

töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! Az óraközi szünet tartama nem rövidíthető, 

legkisebb időtartam művészeti iskolában 10 perc. Összevont órák (dupla óra) tartása 

lehetséges. Ennek időtartama max. 120 perc lehet. Előképző, valamint A/1-2. évfolyamokon 

kizárólag a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően lehet órákat összevonni. 

 

A tanítási órák /foglalkozások/ látogatása kizárólag igazgatói engedély alapján történhet. A 

tanítási órák megkezdése után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben igazgató tehet.  

Tanórán kívüli foglalkozások azokon a napokon zajlanak, amikor nincsen az adott csoportnak 

művészeti foglalkozás, általában 13 00 - 16 00 közötti intervallumban.  
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5.3.  Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 
 
Az iskolaépületet címtáblával (Kntv. 25. § (8)), az osztálytermeket a Magyarország címerével 

kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti színű lobogót. 

Az intézmény valamennyi dolgozója és tanulója felelős: 

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

– a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzésért, 

– az iskola rendjének és tisztaságának megőrzésért, 

– a takarékos energiafelhasználásért. 

 

Az iskola létesítményei, helyiségei: a tantermek, irodák, tanári szoba, szertárak, tornaterem, 

tanári és tanulói mosdók 

A tanulók joga az intézmény valamennyi oktatási célra kialakított és közösségi helyiségének 

rendeltetés szerinti használata a házirend szerint. A diákok képviselői az intézmény 

helyiségeit az intézményvezetővel való egyeztetés után szabadon használhatja. 

 

Az oktatásra kijelölt helyiségben kizárólag az ügyeletes vagy a foglalkozást tartó felnőttel 

lehet tartózkodni. Pedagógus felügyelete nélkül az iskola helyiségeiben és 

létesítményeiben tanuló nem tartózkodhat!  

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

felügyelet mellett.  

A Befogadó Iskolai tantermek és eszközök igénybevétele a terem és eszközhasználati 

szerződésben, illetve az együttműködési megállapodásban van rendezve. Ezek a helyi 

megállapodások telephelyenként eltérhetnek, ezért az adott telephelyen dolgozó pedagógus 

feladata a szerződési feltételek betartása és betartatása.  

A helyiségek felszereléseit és eszközeit igazgatói engedéllyel, térítés ellenében lehet az 

iskolából kivinni. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezési tárgyait, felszereléseit, 

eszközeit csak az igazgató tudtával és engedélyével, átvételi elismervény fejében lehet 

meghatározott időre elvinni. Az iskola alkalmazottja igazgatói engedéllyel, térítési díj nélkül, 

kártérítési felelősséggel kölcsönözheti az iskolából a helyiségek felszereléseit.  Az esetleges 

kölcsönzésekről nyilvántartást kell vezetni. 

 

A helyiségek magán célra, térítés ellenében – ha nem sérti az alapfeladatokat, kizárólag az 
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igazgató engedélyével vehetők igénybe. Pártok és más politikai tevékenységet folytató 

szervezeteknek a bérbeadás nem lehetséges. Intézményünk felekezetileg nem elkötelezett.  

 Az egyes létesítmények felszerelésének megóvásáért a használatba vevő a használat 

időtartama alatt anyagilag felelős, különösen igaz ez a nyári táboroztatás idején.. Az egyes 

helyiségek használata során a tűz- és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani 

A helyiségek és létesítmények általában tanítási napokon vehetők igénybe, ettől eltérni 

igazgatói engedéllyel lehet. 

 

Vagyonvédelmi okokból az üres termeket, a tanári szobát, az irodákat, napközben is zárni 

kell. A zárást a tanteremben utoljára tartózkodó pedagógus, annak távozása után a technikai 

dolgozó végzi. Károkozás esetén az igazgató köteles a károkozás körülményeit kivizsgálni, a 

károkozó személyt felderíteni. Ha a kárt az intézmény tanulója okozta, és az okozott kárt 

nem képes helyrehozni, a szülőt kell kérni az eredeti állapot helyreállítására, illetve az 

okozott kár megtérítésére. Idegen személyek az iskola területén csak engedéllyel, illetve 

szükséges ellenőrzéssel tartózkodhatnak. Amennyiben idegen személy az intézmény 

helyiségeiben, felszerelési tárgyaiban kárt okoz, kártérítési felelősséggel tartozik a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. 

 

5.4. A reklámtevékenység szabályai 
 
Tilos mindenfajta reklámtevékenység az intézmény területén, kivéve, ha a reklám a 

tanulóknak szól, az egészséges életmóddal, környezeti neveléssel, kulturális tevékenységgel 

kapcsolatos. Reklámanyagok kihelyezéséhez minden esetben az intézményvezető 

engedélye szükséges. Az engedély megadást aláírásával valamint pecsétjével jegyzi. 

 

5.5.  A tanórán kívüli foglalkozások formái és rendje 
5.5.1. A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások 

Az iskola a tanulók szükségletei és érdeklődésének megfelelően az intézmény lehetőségeihez 

igazodva tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Ezek jellemzően az alábbiak: 

– tehetséggondozás, egyéni fejlesztés: célja az egyéni képességfejlesztés, amelyet a 

kijelölt pedagógus végez, csakúgy, mint a felzárkóztatásokat, amely a gyengébb 

képességű tanulók lehetőségeit javítja; a foglalkozásokról naplót kell vezetni 

– ünnepi műsorok, megemlékezések: időpontjai az éves munkatervben rögzítettek, 
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amennyiben lehetőség van rá, kapcsolódik a település hasonló programjához 

– versenyek, vetélkedők: országos és regionális versenyekre készülünk, házi 

versenyeket szervezünk 

– mindennapos testedzés: az iskola mindennap lehetővé teszi a tanulók számára a 

minimum 45 perces napi testmozgást felügyelettel, amely általában játékos 

egészségfejlesztő testmozgás, séta az óraközi szünetekben, a tanórák előtt vagy után 

 

A foglalkozások helyét és idejét órarendben rögzíti az igazgató. A fenti foglalkozásokat 

külső szerv vagy személy is tarthatja az igazgató tudtával és beleegyezésével. 

 

5.5.2. Tanórán kívüli szervezett, nem rendszeres foglalkozások 

Tanulmányi kirándulás: az iskola tanulói telephelyenként vesznek részt rajta, célja hazánk 

tájainak megismerése, s eközben a közösségformálás.  

(Báb)színházlátogatás: amennyiben alkalom adódik és igény, a művészeti iskola megszervezi 

a tanulók, illetve a gyermekek színházlátogatását Keszthelyre, Zalaegerszegre, 

Nagykanizsára, Egerbe, Szolnokra - telephelytől függően.  

Múzeumlátogatás: művészeti iskolai tanulók programja a nevelési program szerint. 

 

5.6. A tanév helyi rendje, ünnepségek rendje 
 
A tanév rendjét az oktatási miniszter évenkénti rendelkezései alapján az aktuális tanévre 

szóló iskolai munkaterv határozza meg. 

A szorgalmi idő a tanév első napján kezdődik és az igazgató által kijelölt napon, tanévzáró 

ünnepséggel végződik. 

A tanév első két hetében a művészeti iskolában a csoportok szervezése folyik, az első két 

tanórán a főtárgy-tanárok tájékoztatót tartanak a következők szerint: 

– ismerkedés 

– a csoport/osztály közösségi életének megtervezése, megszervezése 

– házirend, értékelési rend ismertetése 

– munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás 

– tankönyvekkel, tanszerekkel kapcsolatos teendők elintézése 

– órarend ismertetése 
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5.7.  Az iskolai hagyományok ápolása 
5.7.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

 

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

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

Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi kulturális örökség megőrzésére, a helyi hagyományok 

ápolására.  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, valamint az ünnepélyekre, 

rendezvényekre vonatkozó időpontokat, szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves 

munkatervben határozza meg. A művészeti iskolai telephelyeken igazodunk a helyi települési 

és anyaintézménybeli programokhoz, igényekhez. 

 

5.7.2. Az intézmény hagyományos kulturális ünnepei és rendezvényei  

az intézmény Pedagógiai Programjában foglaltak szerint, azzal összhangban, kiemelten: 

– ünnepélyes tanévnyitó és tanévzáró ünnepség 

– Táncfesztivál 

– Hevesi Összművészeti Fesztivál 

 
5.7.3. Az iskola tanulóinak viseletei 

Ünnepi öltözet: lányoknak sötét alj és fehér blúz, fiúknak sötét nadrág és fehér ing 

 
5.8. A tanulói térítési díjak, tandíjak megállapításával, befizetésével kapcsolatos szabályok: 
 

– Az iskola a tantestület döntése alapján a tanulók által használt tanügyi 

nyomtatványok – bizonyítvány, tájékoztató füzet - esetében – maximum a 

bekerülési ár mértékéig – a térítési díj fizetési kötelezettséget ír elő. 

– A művészeti oktatásban részt vevő tanulók szülei a 2005-ben módosított közoktatási 

törvényben előírt és a fenntartó által meghatározott módon térítési díjat kötelesek 

fizetni. A térítési díj fizetése alól csak abban az esetben menthető fel a szülő, ha a 

fizetési kötelezettséget alapítvány, szülői munkaközösség, civil szervezet stb. 

átvállalja, és a fenntartó által előírt módon az összeget befizeti. Egyébként a Nktv. 62. 

§ (2) szerint mentesülhet a tanuló a térítési díj befizetése alól, ha az ahhoz szükséges 

igazolásokat benyújtotta. Ameddig mentességét nem igazolja, térítési díj-fizetési 

kötelezettségűként tartjuk nyilván. 
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– Az intézmény igazgatója egyedi méltányosságot gyakorolhat a szociálisan arra 

rászoruló tanulók esetében (3 vagy több gyereket nevelő családok, állami gondozott, 

egyedülálló szülő által gondozott gyermek stb.). Erre a főtárgy tanára tehet javaslatot 

a szülő kérelmére.  

– Mindazon művészetoktatásban részt vevő tanulók, akik másik művészeti iskola 

szolgáltatásait is igénybe veszik, s szülői nyilatkozat alapján utánuk az intézmény 

állami támogatás igénybevételére nem jogosult, tandíjat kötelesek fizetni. Ennek 

mértékét a fenntartó határozza meg minden év március 31-jéig az igazgatóval való 

előzetes egyeztetés alapján. 

 

 6. A tanulók egészségvédelmével kapcsolatos előírások 

 

6.1. A tanulók egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendje 
 
Az iskola, amelyben a tanuló a tankötelezettségét teljesíti, rendszeres munkakapcsolatot tart 

a rábízott gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésével az iskola-

egészségügyi ellátást biztosító szervezettel. 

Az iskola- egészségügyi ellátás megszervezését ezen intézmény a 26/1997. (IX. 3.) NM 

rendelet alapján végzi. A tanulók egészségügyi felügyeletét a háziorvos és a területi védőnői 

szolgálat látja el.  

A művészeti iskolai főtárgy-tanárok feladata figyelemmel kísérni a tanulók egészségi 

állapotának alakulását, egészségügyi felvilágosító munkát végezni, s bekapcsolódni azokba 

a rajzpályázatokba, kampányokba, amelyek az egészséges életmódhoz, a tanulók 

egészségvédelméhez kapcsolódnak, így különösen a Drogmentes Magyarországért 

programjaihoz, pályázataihoz. 

 

6.2. Gyermek és ifjúságvédelem 
 
Az intézmény figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat is. 

Ezt az alábbi jogi alapokon végzi: 

– 1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről  

– A gyermekek jogairól szóló egyezmény / 1989. nov. 20. / 

– 2011. évi CXC. tv. a köznevelésről 

Az iskola közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 
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megszüntetésében, ezért együttműködik a helyi illetékes gyámhatósággal, a gyermekjóléti 

szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal, így az önkormányzattal, az egészségügyi 

szolgáltatást nyújtókkal- védőnői szolgálattal és a háziorvossal, a személyes gondoskodást 

nyújtókkal, valamint a nevelési tanácsadóval. 

Ha az iskola a veszélyeztetettséget (olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapotot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza) vagy a gyermekeket veszélyeztetető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, jelzi annak az intézménynek, ahol a tanuló a 

tankötelezettségét teljesíti, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.  

 

6.2.1.  A pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége 

 

Iskolánkban nem működik külön gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

Az intézményben tilos a gyermek hátrányos megkülönböztetése. A tanulók személyiségi 

jogait az intézmény minden dolgozójának tiszteletben kell tartania. 

A pedagógusok feladata, hogy nevelő- és oktató tevékenységük során figyelembe vegyék a 

tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésük ütemét, szociokulturális helyzetüket és 

fejlettségüket, fogyatékosságukat, segítsék a gyermek képességeinek kibontakoztatását, 

illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását. 

 A pedagógusok kötelessége, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, és ezek elsajátításáról meggyőződjenek. 

A pedagógusoknak közre kell működnie a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a gyermek, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

A pedagógusok a szülőket és a tanulókat - az őket érintő kérdésekről – rendszeresen 

tájékoztatják. Figyelmeztetik a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődése 

elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek. 

 

6.2.3. A dohányzás szabályai 

 
A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. tv.-t figyelembe véve az intézmény egész 

területén, s az intézmény területétől számított öt méteren belül a dohányzás tilos. Ennek 
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betartatásáért a felelős vezető felel. 

Az intézmény területére olyan személyt, aki valamilyen drog – alkohol, kábítószer stb.- 

hatása alatt áll, nem engedünk be.  

A tanulók számára iskolán kívül és belül a dohányzás és minden egészségre káros élvezeti 

cikk fogyasztása szigorúan tilos! 

 

 
6.3. Az intézmény alkalmazottainak egészségügyi ellátása 
 
Az intézményünk főállású dolgozóinak egészségügyi felülvizsgálatát jogszabálynak 

megfelelően látjuk el. A pedagógusok évi egy alkalommal vesznek részt kötelező orvosi 

alkalmassági felülvizsgálaton, melyet tüdőszűrés előz meg. 

 

 7. Teendők rendkívüli esemény esetén 

 

Rendkívüli eseményen értjük az előre nem látható, nem várt eseményeket, így a természeti 

katasztrófákat, bombariadót, közlekedési balesetet stb.  

 Tűz, bombariadó, természeti katasztrófa esetén az épületet ki kell üríteni, s meg kell 

tenni a szükséges intézkedéseket. 

 Rendkívüli esemény esetén az intézkedésre az adott épületben tartózkodó felelős 

vezető jogosult. 

 A külső telefonokat lehetőleg az iskolatitkár, az igazgató, vagy az igazgatóhelyettese 

vegye fel. A fenyegetés vétele lehetőleg hangrögzítéssel együtt történjen. 

 Az iskola igazgatója vagy az általa megbízott személy tájékoztatja a tűzszerész járőr 

parancsnokát, a tűzoltóságot, a rendőrséget és a mentőszolgálatot az eseményekről. 

 Ezzel egyidejűleg az igazgatóhelyettes, vagy más, az igazgató által kijelölt személy 

vezetésével meg kell kezdeni az épület kiürítését, az osztályokat az órát tartó 

pedagógus értesíti és irányítja, a kivonulás menetét a tűzriadó terv rögzíti. Az 

osztályok értesítésére tilos a tűzriadó hangjelzését használni. 

A kivonulással kapcsolatos teendők: 

 A kivonulás helye: az iskola területe 

 A ruházatot és a táskát mindenki vigye magával 

 Az ajtókat és az ablakokat a tantermekben nyitva kell hagyni 
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A bomba-, vagy tűzriadó miatt kiesett órákat a riadó hetét követő hét szombatján kell 

pótolni. 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 4. § (1) bek n) pontja végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

 
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár 

esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 

tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, 

haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

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

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal 

bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak. 

Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának 

vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. 

 

A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. 

 

Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel 

ellentétes utasítás hiányában – a mindenkori pálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő 

dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó 

tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a 

tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  

 
A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

 

Amennyiben a bombariadó az alap- vagy záróvizsgák időtartama alatt történik, az iskola 
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igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak, valamint gondoskodni a vizsga 

mielőbbi folytatásának megszervezéséről.  

 

Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék 

arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt 

megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  

 

A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó 

által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy 

pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

 

 8. Az oktatással-neveléssel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

 

8.1. A tanulók mulasztására és távolmaradására vonatkozó előírások 
8.1.1.Mulasztások, távolmaradások 

  

8.1.1.1.Késés 

A késés az órakezdés utáni beérkezést jelenti a foglalkozásra. A későn érkező tanulót 

későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén 

írható be egy igazolatlan óra. 

A késő tanuló az órát nem zavarhatja (de be kell mennie). 

Napközben csak az iskolai kötelezettségteljesítés, rendkívüli eset (baleset pl.), vagy 

egészségügyi ok miatti késés igazolható! 

 

8.1.1.2. Hiányzás, a hiányzás igazolása 

A tanuló által vállalt művészeti foglalkozásokra, a délutáni szervezett foglalkozásokról való 

késésre és hiányzásra az alábbiak érvényesek: 

A tanulónak a tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői vagy 

orvosi igazolással kell igazolni. 

A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre 

történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A 

tanuló számára távolmaradási kérelmet a szülő írásban kérheti. A tanítási napról való 

távolmaradást szülő utólag nem igazolhat! 
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A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie 

kell a tanuló osztályfőnökét a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

Ha a tanuló három napon keresztül hiányzik (mulasztott az oktatásról), és annak okáról az 

iskola tájékoztatást nem kap, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben értesítenie kell. 

A tanulónak a szülői vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk, legkésőbb 

a mulasztást követő első napon. 

Ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló, igazoltnak kell tekinteni a távollétet. 

A távollét miatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) által 

megszabott határidőn belül. 

 
8.2. Tájékoztatási és értesítési kötelezettség 
 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 
előírásai szerint történik. 
 

Művészeti iskolai tanulók esetében a foglalkozások egyharmadáról (Kntv. 51. § (7) e)) az 

igazoltan és igazolatlanul távol marad a tanuló, automatikusan kizárja magát, illetve a 

nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsga letételével bocsátható vizsgára. 

 

8.3. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

 
A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 

eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi 

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

a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, 

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

intézmény biztosította.  

 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a 

tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a 

nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló 

szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült 

munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény 
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vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd 

írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény 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 egyetértés, akkor további 

egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék 

tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  

 
8.4.  A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 
– A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bek q) pontjában foglaltak alapján a 

tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban 

határozzuk meg. 

 

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

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

nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ 

megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

– A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

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

nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem 

jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot 

tehet. 

– A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

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

mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

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

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 
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meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

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

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

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

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

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

– A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

– A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

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

meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

 

8.5. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

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

egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események 

feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet 

elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető 

eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes 

találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

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

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg 

kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 
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 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a 

tanulót és a szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény 

igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető 

eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban 

értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, 

ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

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

a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek 

célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

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

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti 

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

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással 

lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

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

tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 

mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 

nézetkülönbség fokozódása 

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

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 
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 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

8.5. Pedagógus jogok és kötelezettségek 
8.5.1.. A pedagógus jogai  

– Megválasztja - a pedagógiai program alapján a tananyagot és a nevelés és tanítás 

módszereit. 

– A helyi tanterv alapján megválasztja az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi 

segédleteket, taneszközöket és más felszereléseket. 

– Gyarapítja ismereteit szakmai továbbképzéseken, részt vesz pedagógiai 

kísérletekben, tudományos kutatásokban. 

– A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának 

tervezésében, értékelésében. 

– Javaslatot tehet a tanterv, a tananyag módszeres fejlesztésére. 

– Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet nevelési-oktatási kérdésekben 

– Irányítja, minősíti, értékeli a tanulók munkáját, magatartását. 

– Gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

 

8.5.2.  A pedagógus kötelességei 

 

– Az oktató-nevelő munkát legjobb tudása szerint végezni, a gyermek, tanuló testi 

épségének megóvásáról gondoskodni, az ismereteket tárgyilagosan közvetíteni. 

– A gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát jogait tiszteletben tartani. 

– Szakmai, pedagógiai ismereteit, általános műveltségét fejleszteni, hétévenként 

legalább egyszer továbbképzésben részt venni a jogszabályban meghatározottak 

szerint. 

– Együttműködni a családokkal, a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi 

választ adni, az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatást adni. 

– Közreműködni a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

– A pedagógusok munkaköri kötelességeit részletesen és személyre szólóan a 
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tantárgyfelosztás elkészítése után kézhez kapott munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

8.5.3. A pedagógusok nevelő-oktató munkájával összefüggő megbízás elvei 

 

– A megbízás alapja: a szakmai rátermettség, az egyéni, emberi, vezetői magatartás. 

– A kijelölés és a megbízás az igazgató joga. 

– A pedagógusok megbízásának alapvető dokumentuma a tantárgyfelosztás, illetve a 

heti munkarend /órarend/, valamint a tantárgyfelosztás alapján elkészített 

munkaköri leírás. 

 

A tantárgyfelosztást az előzetes vélemények meghallgatása után az iskolavezetés készíti el. 

A munkaköri leírás tartalmazza a pedagógus megbízás alapján ellátandó feladatait, a 

megbízás határidejét, a megbízásért járó esetleges kereset –kiegészítést, pótlékot, illetve 

munkaidő kedvezményt. 

A megbízás alapján ellátandó feladatokat az oktatással kapcsolatos jogszabályok, az iskola 

pedagógiai programja alapján kell tanévenként meghatározni. 

 

8.5.4. Az alkalmazás sajátosságai 

Az intézményünkben tanító pedagógusok nem közalkalmazottak: a Munka törvénykönyve 

hatálya alá tartozó munkáltató munkavállalói.  

A munkaviszony létesítésekor a munkáltatónak 30 napon belül tájékoztatási kötelezettsége 

van. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell:  

– az irányadó munkarend,  

– a munkabér egyéb elemei,  

– a bérfizetés napja,  

– a munkába lépés napja,  

– a rendes szabadság mértékének számítási módja és kiadása,  

– a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának 

szabályai,  

– az, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e,  

– a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezése, illetőleg, hogy 

a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott 
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Mivel intézményünk kollektív szerződéssel nem rendelkezik, itt szabályozzuk az alábbi 

kérdést is. 

 

8.5.5. Béren kívüli, adható juttatások rendszere: 

 

Munkáltató, amennyiben a fenntartó erre fedezetet biztosít 

– téríti a munkába járás költségeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, 

 
8.6. A felnőttoktatás formái 
 
Az intézmény felnőttoktatási tevékenységet nem folytat. 

 

Pedagógus továbbképzés: A 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-

továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról rendelkezik a pedagógusok továbbképzési 

lehetőségeiről. Ennek részletes szabályozása a Továbbképzési programban, valamint az 

évente készülő Beiskolázási tervben található. Olyan képzéseket támogatunk elsősorban, 

mely az intézmény és a dolgozó érdekeit egyaránt szolgálják. Annak érdekében, hogy az 

ismeretbővítés azok számára is lehetővé váljon, akik adott évben nem kapcsolódtak be 

egyetlen képzésbe sem, a rendszeres belső továbbképzések nyújtanak lehetőséget az 

ismeretszerzésre. Itt lehetőség van az önképzés során elsajátított ismeretek átadására is. 

Nyaranta rendszeresen tartunk tréningeket, nyári táborokat is a művészetoktatásban tanító 

kollégáknak. Ismeretterjesztő előadásokat keretében, meghívott előadóval 

pszichopedagógiai ankétokat szervezünk, amelybe a szülőket is bevonjuk. 

 

8.7.  Az iskolai tankönyvellátás és tanulói tankönyvtámogatás rendje 
 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója és annak helyettese a 

felelős.  

A művészeti iskolában nem vagy csak kevés tankönyvet használunk, ezeknek a megvétele a 

tanuló számára nem kötelező. A tanszakvezető pedagógus döntése ennek használata, a 

beszerzéséről is ő gondoskodik a telephelyi költségvetés terhére. 
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8.9. Az iskolai könyvtár9 működése 
 
Az iskolai könyvtár állományába csak a pedagógiai programmal és a helyi tantervvel 

megfeleltetett könyvek és dokumentumok vehetők fel. Törekedni kell az állomány 

folyamatos gyarapítására. A székhelyen a községi könyvtár látja el az iskolai könyvtár 

feladatait, az iskolában csupán könyvtárszoba működik. 

 

8.9.1. Az iskolai könyvtár alapfeladata: 

 

 gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról 

 tanórai foglalkozások tartása 

 egyéni és csoportos helyben használat biztosítása 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését 

 A könyvtár-eszköztár állományának tartalmaznia kell a nevelési- oktatási tervek által 

előírt eszközöket (ajánlott zeneműveket, szakkönyveket, lexikonokat, szótárakat, 

szakfolyóiratokat, valamint rendelkeznie kell az alapvető kazetta- és hanglemeztárral, 

videokazetta-gyűjteménnyel). 

 

8.9.2.  Az iskolai könyvtár kiegészítő, feladata: 

 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében  

 Iskolai kotta-, zenemű- és eszköztár (hangszerek, jelmezek, díszletek) működtetése  

 A könyvtár-eszköztár gyűjtse az iskolai emlékeket, dokumentumokat, hang- és 

videofelvételeket  

 A könyvtár-eszköztár állományának gyarapításáról, nyilvántartásáról, a kölcsönzés 

rendjének kialakításáról és nyilvántartásáról a könyvtáros gondoskodik. 

 

                                                 
9 A művészeti iskolai telephelyeken az iskolai könyvtárakat a művészeti iskolai tanulók is használják megállapodás 

alapján. 
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8.9.3. Az iskolai könyvtár tagja lehet az iskolával tanulói, jogviszonyban álló tanuló, illetve az 

iskolával munkaviszonyban álló dolgozó. 

 A könyvtár tagjait az elveszett könyvekért, dokumentumokért a jogszabályokban előirt 

kártérítési felelősség terheli 

 
8.10. Az intézmény működtetésére vonatkozó kiegészítő szabályok  
 

1. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal 

partneri viszonyban részt vehetnek az oktatási tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában. Az „ökoiskolaság” középpontjában a gyermek áll, ő a cél, nem az 

eszköz.  

2. A diákok bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe. Eddig is nagy hangsúlyt 

helyeztünk erre, azonban ez most kiemelt fontosságúvá vált: rajtuk keresztül és 

egyben értük tehetünk a legtöbbet a fenntartható fejlődéséért. 

3. Környezetkímélő anyaghasználat megvalósulása: 

 Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával. 

 Környezetkímélő anyagok használata a karbantartási munkákban és a 

takarításban. 

 Környezetkímélő anyagok használata az adminisztrációban és egyéb irodai 

munkákban. 

 Környezetkímélő anyagok használata kikapcsolódási és egyéb 

tevékenységekben 

 A kémiai anyagok lehető leginkább környezetkímélő kezelése, tárolása, 

felhasználása. 

4. Nem használunk eldobható csomagolású terméket, eldobható cikket, csak ha 

nincsen más. 

5. Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladék-kibocsátását, a keletkező 

hulladékokat környezetkímélő módon kezeli. Ahol lehetséges, törekszik a termékek 

és anyagok újrafelhasználására, hasznosítására. Ennek érdekében a szelektíven 

összegyűjtött hulladékokat szelektív gyűjtőbe visszük, felelős: technikai dolgozó 

6. Hulladékok elkülönített gyűjtése: Pl.: fémek, műanyagok, papírok stb. és átadása a 

hulladékkezelőnek: az előző ponttal is összefügg, ennek érdekében papírgyűjtést 
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szervezünk minden tanév tavaszán 

7. A veszélyes hulladékok gyűjtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése 

alapján történik. 

Veszélyes hulladéknak minősül az elem, mobiltelefon, akkumulátor. Bekapcsolódunk az 

országos elemgyűjtő akcióba. 

8. Az iskola takarékosan és ésszerűen bánik a vízzel.  Esővíz használata a lehetséges, 

arra alkalmas helyeken.  

9. Az iskola takarékosan bánik az energiával. (Takarékosság a hőenergiával. 

Takarékosság az elektromos árammal.) 

Mindannyiunk kötelessége, hogy a nyílászárókat rendeltetésszerűen használjuk. Mindig 

legyen csukva a bejárati ajtó, különösen fűtési szezonban. Rövid és alapos szellőztetésekre 

törekedjünk! A központi termosztátot az optimális hőfokra kell állítani (21 fok).  

Felelős: pedagógus 

Mivel a gyermekek a villanykapcsolókat, elektromos berendezéseket nem kezelhetik, a 

felügyelettel megbízott nevelő feladata a termekben a világítás szabályozása. ügyelnie kell 

arra, hogy az elektromos készülékek ne maradjanak szükségtelenül készenléti üzemmódban. 

 

10. Az iskola a lehető legkisebb mértékben szennyezi a levegőt. 

 A közlekedés megtervezése a felesleges utazások elkerülése érdekében. 

 A szükséges szállítások ésszerű megszervezése. 

 Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehető 

legkisebb mértékben terhelik a környezetet 
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Záró rendelkezések 

Nyilatkozat 

 

A szülői szervezet képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési 

szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

Az SzM elnöksége az SZMSZ mellékletét képező adatkezelési szabályzat módosítását 2014. 

június 9-i ülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslataival egyetért. 

Kisköre, 2014. június 9. 

 

……….……………………….…………. 

Sebőkné Szegedi Tímea 

a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

Nyilatkozat 

 

A Harmónia AMI Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési 

jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz felülvizsgálatát 2014.  június 9-i ülésén 

megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta.  

Kisköre, 2014. június 9. 

 
…………………..………………………… 
a diákönkormányzat nevében 

 

Nyilatkozat 

 

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

munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. A Nkt. 25.§ (4) bek-ben 

foglaltakra tekintettel nyilatkozom, hogy jelen szabályzat nem tartalmaz olyan rendelkezést, 

amelyből a fenntartóra többletkötelezettség hárulna, ezért fenntartói jóváhagyást nem 

igényel. 

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket 

önálló szabályzatok tartalmazzák.  

E szabályzatok mint igazgatói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók. 

 

Kisköre, 2014. június 20.  

 

…………………..………………..… 

Ódor Klára 

igazgató 
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                                                             Iratkezelési Szabályzat 
 
Az iratkezelés rendjét a nevelési-oktatási intézmény a köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet VII/29. 

részében foglaltak szerint alakította ki. 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az intézményen belül keletkezett iratok 

kezelésének rendjét az iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intézmény ennek 

készítésére nem kötelezett, adatkezelési szabályzatban kell meghatározni. 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az intézmény iratkezelési szervezete és az iratkezelés módja 

Az intézmény iratkezelése központilag, az igazgató titkárságán történik, és azt az intézményi 

titkár végzi.  

Az iratkezelés módja: hagyományos kézi iktatás.  

 

2. Az iratkezelés felügyelete 

Az iratkezelés intézményen belüli felügyeletét az igazgató látja el. Ezt a jogkörét átruházhatja 

az általános igazgatóhelyettesre. A biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételeiről és 

eszközeiről az igazgató gondoskodik.  

 

3. A pedagógiai tárgykörű ügyintézést és iratkezelést a vezetőhelyettes negyedévenként 

ellenőrzi, s erről jelentést készít az igazgató részére, valamint az intézményvezető 

akadályoztatása esetén irányítja az iskola iratkezelését. 

 

4. A gazdasági tárgykörű ügyintézés és iratkezelés közvetlen irányítása és ellenőrzése a 

gazdasági vezető-helyettes feladata, a gazdasági vezető írásbeli jelentésben számol be a 

gazdasági ügyintézésről.   

 

5. Az ellenőrzés tényét az iktatókönyv soron következő rovatába kell bejegyezni. Az 

ellenőrzések során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedni kell.  
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6. A tanügyi nyilvántartások kezelése a Rendeletben foglaltak szerint, az igazgató 

irányításával történik.  

 

7. Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokat a köznevelési 

törvény határozza meg. Az intézmény vezeti az alkalmazotti alapnyilvántartást is. Az 

adatkezelés és -továbbítás intézményen belüli rendjét az iratkezelési szabályzat X. fejezete 

állapítja meg.  

 

II. KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE, FELBONTÁSA, ÉRKEZTETÉSE 

 

A küldemények átvétele  

 

1. Az intézmény részére postán vagy kézbesítő útján érkező iratokat, tértivevényeket és más 

küldeményeket, valamint az ügyfelek által közvetlenül benyújtott beadványokat az 

intézményi titkár veszi át.  

A minősített küldeményeket (ajánlott, expressz-ajánlott, távirat, csomag stb.) a posta 

szabályainak megfelelően kell átvenni.  

 

2. A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell.  

Az igazolás történhet az irat másolatán, átadókönyvben vagy más egyéb módon. 

Ha az átvétel igazolását a benyújtott irat másolatán kérik, a benyújtott irat és az igazolásul 

felhasznált másolat egyezőségéről az intézményi titkárnak (vagy az irat átvevőjének) 

gondosan meg kell győződnie. 

 

3. Ha az irat sérült burkolattal vagy felbontottan érkezett, az intézményi titkár rávezeti a 

„sérülten érkezett”, illetőleg a „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltezését, és 

aláírja azt. 

 

4. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani: 

 a tévesen kézbesített küldeményeket, 

 a névre szóló leveleket, az iskola közösségének szóló leveleket (továbbításuk 
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átadókönyvvel történik), továbbá 

 azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának.  

 

5. Csak az igazgató által felbontható küldemények: 

 fenntartó szervtől, 

 országos hatáskörű és illetékességi szervtől érkezett küldemények. 

 

6. Soron kívül kell az igazgatóhoz továbbítani a fenntartótól érkezett megkereséseket, az 

intézményhez címzett idézéseket, meghívókat. 

 

7. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 

címzetthez, vagy ha az nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Az intézményi titkár 

az irányított iratokról jegyzéket vesz fel. 

 

A küldemények felbontása és érkeztetése 

 

1. Fel kell bontani minden küldeményt, amelyről a boríték (csomagolás) alapján 

megállapítható, hogy nem magánjellegű. Fel kell bontani a címzett távollétében azokat a 

levelek is, amelyeken – az intézmény neve előtt vagy után – névre szóló címzés található, és 

feltételezhető, hogy a küldemény tartalma hivatalos jellegű.  

 

2. A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. Az iratkezelőnek 

rá kell vezetni a téves felbontás tényét, s azt dátummal és aláírással kell ellátni. 

 

3. A felbontott küldeményeket dátumozással érkeztetni kell. Ha a küldeményt felbontás 

nélkül kell továbbítani az igazgatóhoz vagy más címzetthez, az érkeztetést a borítékra kell 

rávezetni.  

 

4. A beérkezett küldemények bontásakor ellenőrizni kell: 

 a feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát, 

 illetékköteles iratnál (bizonyítványmásodlatért benyújtott kérelemnél) az illeték 

lerovásának tényét (felragasztott illetékbélyeg). 



HHAARRMMÓÓNNIIAA  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  IISSKKOOLLAA  

OOMM::  110011775522    

56/114 56 

Az esetleges hiányt az ügyiratra fel kell jegyezni. 

 

5. A beadványra felragasztott illetékbélyeget felülbélyegzéssel és aláírással értékteleníteni 

kell.  

Az esetleges készpénzküldemény esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, a pénzt elismervény 

ellenében a pénzkezeléssel megbízottnak át kell adni, az elismervényt az irathoz kell csatolni.  

A nem illetékköteles irathoz küldött illetékbélyeget (vagy felbélyegzett válaszborítékot) az 

elkészült irat mellékleteként, ajánlott küldeményként vissza kell küldeni. 

6. A borítékot akkor kell az irathoz csatolni és ezt az iraton feltüntetni, ha a postára adás 

időpontjához jogkövetkezmény (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat stb.) 

fűződhet, valamint ha a feladó neve és pontos címe az iratból nem állapítható meg. 

 

7. Ha a küldemények felbontására az intézményi titkár jogosult, az érkeztetett 

küldeményeket be kell mutatnia az igazgatónak. 

Az igazgató a neki bemutatott vagy általa bontott küldeményeket más vezetőre vagy az ügy 

elintézésével megbízott személyre (ügyintézőre) szignálhatja. A szignálással egyidejűleg kell 

utasítást adni az elintézés határidejére és sajátos módjára vonatkozóan is. 

 

8. Ha a megkeresés elektronikai úton érkezik, azt ki kell nyomtatni, érkeztetni, szignálásra 

bemutatni és iktatni kell.  

 

 

III. AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA 

 

1. A nevelési-oktatási intézménybe érkezett, illetőleg az intézményben keletkezett iratokat 

iktatni kell. Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő 

sorszámos rendszerben történik.  

A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az 

iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot. Az irathoz az iktatással 

egyidejűleg csatolni kell az irat előzményeit.  

 

2. A küldeményeket a beérkezés napján – de legkésőbb az azt követő munkanapon – az 



HHAARRMMÓÓNNIIAA  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTII  IISSKKOOLLAA  

OOMM::  110011775522    

57/114 57 

igazgató szignálása után a beérkezés sorrendjében kell iktatni. 

Soron kívül kell iktatni a hivatalból indított ügyeket, valamint a sürgős vagy határidő 

kitűzésével érkezett küldeményt, a táviratokat, az expressz küldeményeket. 

 

3. A névre szóló küldemény címzettje a felbontás után köteles gondoskodni a hivatalos 

ügyirat azonnali bemutatásáról és iktatásáról.  

Az igazgató is visszaadja iktatásra azokat az iratokat, amelyeket saját maga intéz. 

 

Az iktatókönyv 

 

1. Az iktatás céljára hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet kell használni. Az iktatókönyv 

több éven keresztül is használható, de minden évben új oldalon újra kell kezdeni a 

sorszámozást. 

 

2. Az iktatás sorszámos rendszerben történik. Az iktatókönyvben iktatószámot üresen hagyni 

nem szabad. Az iktatókönyv lapjait összeragasztani, a feljegyzett adatokat – ceruzával 

bejegyzett határidő kivételével – törölni (leragasztani, kivakarni, lefesteni, tussal, tintával, 

vagy bármi módon olvashatatlanná tenni) nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves 

adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti bejegyzés olvasható 

maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.  

 

3. Téves iktatás estén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az 

érvénytelenítés ténye – az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett – kétségtelen legyen. 

Meg kell jelölni azt is, hogy a tévesen beiktatott ügyiratot mely számra iktatták át. Az 

érvénytelenített bejegyzés iktatószámára újabb ügyiratot iktatni nem lehet. 

 

4. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet az iktatással felhasznált utolsó sorszámot 

követően aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével kell lezárni az alábbiak 

szerint. 

 

„Az iktatókönyvet .............. db iktatószámmal,  ……….  utolsó iktatási számon lezártam.  
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......................................, .......... év ................. hó ....... nap,   

       P.H. …………...aláírás” 

 

Az iktatás 

 

1. Az iktatószám: az iktatás minden évben 1-gyel kezdődik.  

 

2. Az iktatóbélyegző 

Az érkezett iratok iktatása iktatóbélyegzővel történik. 

Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 

 az intézmény nevét (rövidítését), székhelyét, 

 az iktatás évének, hónapjának, napjának, 

 az iktatókönyv sorszámának (az iktatószámnak), 

 a mellékletek mennyiségének, 

 az ügyintéző nevének  

 feltüntetésére szolgáló rovatokat. 

 

3. Iktatáskor az iktatóbélyegzőt az irat jobb felső részére kell nyomni úgy, hogy ne fedje az 

irat szövegét, valamint ki kell tölteni annak rovatait.  

Ha az iktatóbélyegző nem helyezhető el a leírt módon, azt az irat hátoldalára kell rányomni.  

 

4. Az iraton elhelyezett iktatóbélyegző lenyomatának kitöltésével egy időben, azzal 

megegyezően kell bejegyezni az iktatókönyvbe: 

 az iktatás sorszámát (iktatószám), 

 az iktatás idejét, 

 a beküldő nevét és ügyiratszámát, 

 az ügy tárgyát és mellékleteinek számát, 

 az elő- és utóirat korábbi iktatószámát, 

 az ügyintéző nevét, 

 az elintézés módját,  

 kezelési feljegyzéseket (csatolás, határidő, visszaérkezés stb.). 

 az irattári tételszámot.  
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Az iraton a tételszámot az ügyintéző tünteti fel. Az irat elintézését követő irattárba 

helyezéskor kell az iratra és az iktatókönyvben feljegyezni az irattárba helyezés keltét.  

 

5. Az irat tárgyát úgy kell meghatározni, hogy az kifejezze az ügy lényegét, és annak alapján a 

mutatózás, majd a visszakeresés elvégezhető legyen. Ha az ügy kezdeményezője állampolgár 

(szülő), a tárgy rovatban fel kell tüntetni a nevét és a lakcímét. 

 

6. Az iratok szerelése és csatolása 

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előirata. Az előiratot a kezelőnek szerelni 

kell.  

Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés), ezt 

jelölni kell az iktatókönyvben is. A jelölés az irattárba vagy határidőbe helyezés tényének 

áthúzásával, és a „kezelési feljegyzések” rovatban az irat új helyének megjelölésével történik.  

 

7. A táviratok és telefaxok iktatása oly módon történik, hogy az értesítés szövegét a 

vonatkozó irathoz kell csatolni. Ha az ügynek még nincs írásos előzménye, a távirat vagy fax 

szövegét előadóívhez kapcsoltan kell beiktatni. Faxról fénymásolatot kell készíteni. 

 

8. Gyűjtőszám és gyűjtőív használata 

Ha intézkedésre vagy felhívásra több szervtől, szervezeti egységtől érkeznek válaszok, azokat 

az ügyintéző külön iktatás nélkül, az ügyiratszámhoz tartozó gyűjtőíven tarthatja nyilván.  

A beérkezett válaszokra fel kell írni az iktatószámot és a gyűjtőív sorszámát. A gyűjtőív 

használatát jelölni kell az előadói íven és az iktatókönyvben. Az ügyintézés után a gyűjtőív az 

iratok mellett marad és így kerül irattárba.  

A gyűjtőszámok jegyzékét a kapcsolódó tárgy megjelölésével az iktatókönyv első lapjához 

kell csatolni, és a gyűjtőíveket év végén emelkedő sorszám szerint összekapcsolva az 

iktatókönyvvel együtt kell kezelni.  

Gyűjtőszámon kell iktatni az azonos tárgykörű, az év folyamán több ízben előforduló 

ügyeket, amelyek rendszerint egyetlen intézkedéssel elintézhetők. Ilyenek pl.: 

nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvei stb. 

9. Nem kell iktatni a beérkező küldemények közül az alábbi iratokat: 

 a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket (meghívókat, közlönyöket, 
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sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, prospektusokat, szaklapokat és 

folyóiratokat), 

 amelyekről nyilvántartást (pl. munkajogi nyilvántartások, gazdasági-pénzügyi jellegű 

nyilvántartások, könyvelési bizonylatok stb.) kell vezetni. 

 

Név- és tárgymutató 

 

1. Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót 

kell vezetni. 

 

2. A mutatózás mutatókönyvvel történik. Minden iktatókönyvhöz szervesen kapcsolódó név-

és tárgymutató könyvet kell használni. 

A mutatókönyvet az iktatással párhuzamosan naprakészen kell vezetni.  

A betűsoros mutatókönyv megnyitására, hitelesítésére és lezárására az iktatókönyvre 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a mutatókönyv lezárását 

minden betűnél el kell végezni. Az iktató- és mutatókönyvet kék vagy fekete színű tollal, 

olvasható írással kell vezetni. 

 

 

Az ügyiratok átadása az ügyintézőnek és a határidős nyilvántartás 

 

1. Az igazgató a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az iskola dolgozói közül 

ügyintézőt jelöli ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja) b) Az ügyintéző kijelölésével egy 

időben az igazgató:  

– meghatározza az ügyintézés határidejét;  

– utasításokat ad az intézés módjára  

2. Az igazgató által a fentiek szerint szignált iratokat az iskolatitkár bevezeti az 

iktatókönyvbe és az iratok másolatát juttatja el a kijelölt ügyintézőhöz  

3. Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorendben, illetve határidejük 

figyelembevételével köteles elintézni. 

4. Az ügyintézés határideje:  

 a tanulókkal kapcsolatos ügyeket haladéktalanul, de legkésőbb 7 nap belül 
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köteles az ügyintéző elintézni 

 az iskola működésével kapcsolatos ügyek 30 nap, amennyiben az iskola 

igazgatója más határidőt nem állapít meg  

5. Az ügy elintézése történhet személyesen, telefon/telefax, e-mail útján is, ez esetben a 

beszélgetés, elintézés időpontját, a beszélgető partner nevét, beosztását az 

ügyintézés eredményét az iratra/kinyomtatott e-mailre rá kell írni, és azt az 

ügyintézőnek alá kell írnia  

6. Az ügy elintézése után az iratot – az esetleges kiadványozásra szánt irattal együtt- az 

ügyintéző köteles visszajuttatni az iskolatitkárnak. 

 

5. Határidős nyilvántartás 

Ha az ügyiratban tett intézkedésre más szervtől válasz bevárása szükséges, vagy ha az 

ügyben további intézkedés meghatározott feltétel bekövetkeztével vagy meghatározott 

későbbi időpontban tehető, az ügy intézésére közbenső határidőt kell kitűzni. A határidőt az 

ügyintéző állapítja meg és tünteti fel az iraton. 

Az ügyiraton feltüntetett és az igazgató által szignált határidőt az intézményi titkár – hónap, 

nap feltüntetésével – az iktatókönyvben ceruzával feljegyzi, az iratot pedig a megfelelő 

határidő-nyilvántartásba helyezi.  

Ha az intézkedésre várt válasz a kitűzött határidőn belül megérkezik, a határidő-feljegyzést 

törölni kell, és az ügyiratot – a válaszirat szerelése mellett – azonnal be kell mutatni az 

ügyintézőnek.  

Ha a válasz a határidő előtt nem érkezik meg, az ügyiratot a határnapon továbbítani kell az 

ügyintézőnek.  

 

6. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak telefonon, telefaxon, e-mailben, 

illetőleg a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Ebben az esetben az 

iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző 

aláírását. 

 

A döntéshozatal tartalmi és alaki kellékei 

 

1. Az ügy intézőjének kiadmánytervezetet kell készíteni, és azt a kiadmányozásra jogosult 
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részére bemutatásra elő kell terjeszteni. 

 

2. Az intézményben keletkezett ügyiratoknak (kiadmányoknak) az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

 az intézmény nevét, székhelyét, 

 az iktatószámot, 

 az ügyirat tárgyát, mellékletek darabszámát, 

 az ügyintéző nevét, 

 a címzett adatait (kimenő leveleknél) 

 az ügyintézés helyét és idejét,  

 az irat aláírójának nevét és beosztását, 

 az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát 

 

3. Amennyiben az ügyirat döntést (határozatot) tartalmaz, azt minden esetben meg kell 

indokolni. 

A határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, illetőleg, 

ha a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, valamint az eljárást 

megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. 

 

4. Az alakszerű határozat: 

a)  fejrészének tartalma: 

 intézmény neve, címe, telefon (fax) száma, 

 ügyirat száma, tárgya, ügyintézője 

b)  rendelkező rész tartalma: 

 a döntés alanyának pontos meghatározása, 

 a döntés pontos leírása, 

 az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetés 

c)  indokolás tartalma: 

 a kérelem, beadvány tartalmának rövid összefoglalása, 

 azok a tények, bizonyítékok, megállapítások, amelyeket a döntés meghozatalánál 

figyelembe vettek, illetve nem vettek figyelembe, 

 jogszabályi – belső szabályzat, mérlegelési jogkör – hivatkozások 
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d)  befejező rész tartalma: 

 keltezés, 

 aláírás, bélyegző lenyomata, 

 a határozatról értesülők megnevezése, címe. 

 

5. A határozatot úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének 

napja megállapítható legyen. 

 

6. Ha az eljárást megindító kérelem benyújtását követően az intézmény igazgatója a döntést 

nem vonja vissza, illetve nem módosítja, a törvényességi kérelmet, továbbá a tanulói 

jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban 

benyújtott felülbírálati kérelmet a fenntartóhoz, az egyéb felülbírálati kérelmet az 

iskolaszékhez 8 napon belül küldi meg az ügyben keletkezett összes irattal együtt. 

 

IV. A KIADMÁNYOZÁS, AZ IRATOK POSTÁZÁSA 

 

A kiadmányozás 

 

1. Külső szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak a kiadmányozási joggal rendelkező 

vezető eredeti aláírásával vagy hitelesített kiadmányként lehet elküldeni. Ha a kiadmányozó 

eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt, a jobb oldalon 

a kiadmányozó nevét zárójelben, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. Az aláírás 

mellett az intézmény hivatalos bélyegzőlenyomatát szerepeltetni kell.  

 

2. A hitelesítést a kiadmány bal oldalán kell elvégezni. Ilyenkor a kiadmányozó nevét zárójel 

nélkül „s. k.” toldattal, valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon az 

iratot „A kiadmány hiteles” záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával 

és körbélyegzővel hitelesíti. 

 

3. Az intézményben kiadott bélyegzőkről és az érvényes aláírásokról az intézményi titkár 

vezet nyilvántartást.  
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Az iratok továbbítása, postázása (expediálás) 

 

1. A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni.  

 

2. A postázást végző intézményi titkárnak ellenőrizni kell, hogy az aláírt, illetőleg hitelesített 

és bélyegzőlenyomattal ellátott leveleken végrehajtottak-e minden kiadói utasítást. 

Ellenőrizni kell, hogy a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után az irat másolatán 

fel kell jegyezni a továbbítást (expediálás, jelzése: exp.) és annak keltét. 

A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, 

futárszolgálat stb.). A nem postai úton történő kézbesítésnél a másolati példányra rá kell 

vezetni az átadás tényét és az átvevő aláírásával igazolja azt.  

 

3. Ajánlott levélben kell küldeni a fontos vagy nehezen pótolható iratokat és azokat a 

kiadmányokat, amelyeknek az címzetthez való eljuttatása különösen fontos. 

 

4. Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének időpontjához joghatás fűződik (pl. 

határozatok).  

 

V. AZ IRATOK IRATTÁRBA HELYEZÉSE ÉS ŐRZÉSE 

 

1. Az irattár a biztonsági előírásoknak megfelelő zárható helység, ahová csak az arra kijelölt 

személyek és a vezetők léphetnek be.  

2. Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét a 20/2012. EMMI 

rendelet  1. mellékletként kiadott irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat 

végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. 

3. Az elintézett ügyek iratait az alábbi záradékkal kell ellátni: „Irattárba helyezhető”, dátum, 

......................................... aláírása. 

4. Az irattárba helyezés előtt az ezzel megbízott személy köteles az iratot átvizsgálni abból a 

szempontból, hogy az ahhoz tartozó valamennyi irat megtalálható-e. Az irattárba helyezést 

az iktatókönyvben fel kell jegyezni, és az iratot el kell helyezni az irattári tételszámnak 

megfelelő iratgyűjtőbe. 
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Iratok kiadása az irattárból 

 

1. Az irattárból iratot az igazgató, az igazgatóhelyettes és jóváhagyásukkal az ügyintéző 

kérhet ki iratkísérő lappal. Irattárból iratokat csak hivatalos használatra szabad kiadni. Az 

átvételt igazoló iratkikérőket az irattárban a visszaérkezésig lefűzve kell tárolni.  

 

2. Az irattárból kiadott ügyiratról is ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet – mint 

elismervényt – az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot az irattárban az ügyirat helyére 

kell tenni. Ugyanezt kell alkalmazni, ha az irat jogszabály alapján nem helyezhető irattárba. 

 

3. Iratokba való betekintés 

A tanulók, valamint szüleik (képviselőjük) – az adatvédelmi jogszabályok betartásával – a 

tanulóra vonatkozó iratokba betekinthetnek, azokról másolatot készíthetnek. A betekintés 

mások személyiségi jogát nem sértheti.  

 

4. Irat kivitele az intézményből 

Iratot az intézményből kivinni csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyével lehet. 

Az iratért felelős személy gondoskodni köteles arról, hogy az irat tartalmát illetéktelen 

személy ne ismerhesse meg.  

 

5. Másolatok és másodlatok 

Az intézmény ügyeinek iratairól másolat vezetői engedéllyel adható ki. A másolat kiadása 

nem tagadható meg, ha azt a tanuló képviselője (szülő) vagy a nagykorú tanuló kéri a tanulót 

érintő ügyben. A másolatot „A másolat az eredetivel mindenben megegyező, hiteles” 

bélyegzővel, keltezéssel és a másolatot készítő aláírásával kell ellátni.  

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

oklevelek stb.) azok elvesztése vagy megsemmisülése esetén, az eredeti nyilvántartások, 

dokumentumok alapján.  
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VI. AZ IRATOK SELEJTEZÉSE 

 

1. Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ki kell választani 

azokat, amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak szerint lejárt. A selejtezés az 

irattári terv alapján történik. 

 

2. Az iratok selejtezését az intézmény igazgatója rendeli el és ellenőrzi.  

A tervezett iratselejtezést harminc nappal előbb be kell jelenteni az illetékes levéltárnak.  

A bejelentés az iratkezeléssel megbízott feladata. A selejtezéssel járó feladatok ellátására 

selejtezési bizottságot kell létrehozni. A bizottság munkáját az iratok tartalmi jelentőségét 

ismerő vezető irányíthatja. Az iratokat azok egyenkénti elbírálásával kell selejtezni.  

 

3. A selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell  

 az intézmény nevét, 

 a selejtezett irattári tételeket,  

 az irattárba helyezés évét,  

 az irat mennyiségét, 

 az iratselejtezést végző személyek nevét, 

 a selejtezést ellenőrző személy nevét. 

 

4. A selejtezési jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A 

selejtezett iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltár – a visszaküldött selejtezési 

jegyzőkönyvre vezetett – hozzájárulása alapján lehet. A selejtezés időpontját a nyilvántartás 

megfelelő rovatába be kell vezetni. A megsemmisítést az adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően kell végezni.  

 

 

VII. AZ IRATOK ÁTADÁSA A LEVÉLTÁRNAK 

 

1. Az irattári terv nem selejtezhető tételeit, illetve a történeti értékű iratokat, továbbá azokat 

a tételeket, amelyek kiselejtezéséhez az illetékes levéltár nem járult hozzá – ha a levéltár 

másképpen nem rendelkezett –, ötven év után át kell adni az illetékes levéltárnak. 
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2. A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket a nevelési-oktatási intézmény 

jogutód nélküli megszűnése esetén meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.  

 

 

VIII. ELJÁRÁS AZ INTÉZMÉNY MEGSZŰNÉSE ESETÉN 

 

1. Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek 

iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a 

jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

 

Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az igazgató a fenntartó intézkedésének 

megfelelően gondoskodik az 1. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül 

megszűnő intézmény irattárában elhelyezett iratainak jegyzékét – az iratok elhelyezésével 

kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást – az intézmény igazgatója megküldi az illetékes 

levéltárnak. 

 

IX. A TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, 

szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

 elektronikus okirat, 

 elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében 

meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú 

nyomtatvány. 

 

Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend 

szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat. 
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Az alapfokú művészetoktatási intézmények által használt kötelező nyomtatványok 

 

    1.   Beírási napló* 

    2.   Tájékoztató füzet (Ellenőrző) 

    3.   Egyéni foglalkozási napló 

    4.   Csoportos foglalkozási napló 

    5.   Tantárgyfelosztás 

    6.   Összesítő kimutatás a térítési díj és tandíj befizetéséről 

    8.   Javítóvizsga-jegyzőkönyv 

    9.   Jegyzőkönyv a vizsgához 

    10.   Osztályozóív a vizsgához 

    11.   Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 

    12.   Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

    13.   Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

    14.   Bizonyítványkönyv* (alapfokú művészeti iskola művészeti 

ágai – táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és 

bábművészet - szerint) 

    16.   Törzslap külív, belív* (alapfokú művészetoktatási intézmény 

művészeti ágai – táncművészet, képző- és iparművészet, szín- 

és bábművészet - szerint) 

Megjegyzés: 

* jelölt nyomtatványok csak az EMMI engedélyével gyárthatók és forgalmazhatók. 

 

3. Az alapfokú művészeti iskolában a szaktanár, illetve a főtárgyat oktató tanár vezeti 

 

 a csoportos foglalkozási naplót, 

 a törzslapot és  

 kiállítja a bizonyítványt.  

 

4. A csoportos foglalkozási napló őrzési helye: tanári szoba 

A tanév végén a naplókat irattárba kell helyezni, és az irattári tervben megállapított 
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tételszám szerinti csoportosításban kell őrizni.  

 

5. A beírási naplót az iskolatitkár kezeli, a betelt beírási napló irattárba kerül, amely nem 

selejtezhető.  A beírási naplót az Útmutató szerint kell vezetni. 

 

6. A törzslapokat és bizonyítványokat, valamint az üres bizonyítvány-nyomtatványokat zárt 

helyen kell elhelyezni a székhelyen oly módon, hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa 

megbízott személy férjen hozzá. A telephelyeken kell elhelyezni az adott tanévre vonatkozó 

„élő” törzslapokat, amelyeket központilag nyilván tart az igazgatóhelyettes. A lezárt 

törzslapok irattárba kerülnek. 

Az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet kell 

készíteni, és a bizonyítvány megsemmisítésre kerül. 

 

7. A bizonyítványokról elektronikusan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza  

 az üres bizonyítványnyomtatványok sorszámát, 

 a kiállított és kiadott bizonyítványnyomtatvány tulajdonosának nevét, 

 a bizonyítvány kiadásának idejét, 

 az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról szóló bejegyzést.  

A továbbiakban a R. 115.és 116. § szerint kell eljárni. 

8. Az iratkozási lap a szülői nyilatkozattal együtt pénzügyi elszámolási bizonylatként 

kezelendő, s mint ilyen, az fenntartó ügyviteli helységében tárolandó, elzárt helyen.  
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1. számú függelék 

 

AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 

 

 

Irattári  

tétel-

szám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő 

(év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés Nem 

selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési 

jegyzőkönyvek 

Nem 

selejtezhető 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, 

balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek 

10 

5. Fenntartói irányítás 10 

6. Szakmai ellenőrzés 10 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási 

ügyek 

10 

8. Belső szabályzatok 10 

9. Polgári védelem 10 

10. Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11. Panaszügyek 5 

Nevelési-oktatási ügyek 

12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 

13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók Nem 

selejtezhető 

14. Felvétel, átvétel 20 

15. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 

16. Naplók 5 
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17. Diákönkormányzat szervezése, működése 

(amennyiben van diákönkormányzat) 

5 

18. Pedagógiai szakmai szolgáltatás, 

továbbképzés 

5 

19. Szülői munkaközösség, iskolaszék 

szervezése, működése (amennyiben van 

szülői munkaközösség, iskolaszék) 

5 

20. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, 

javaslatok és ajánlások 

5 

21. Oktatás-képzés, rendezvények szervezése 5 

22. Vizsgajegyzőkönyvek 5 

23. Tantárgyfelosztás 5 

24. Kapcsolattartási ügyek 5 

25. Tanulók dolgozatai, témazárói, 

vizsgadolgozatai 

1 

26. Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

dolgozatai 

2 

Gazdasági ügyek 

27. Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -

fenntartás, épülettervrajzok, 

helyszínrajzok, használatbavételi 

engedélyek 

Határidő 

nélküli 

28.  Társadalombiztosítás 50 

29.  Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, 

vagyonnyilvántartás, selejtezés 

10 

30.  Éves költségvetés, költségvetési 

beszámolók, könyvelési bizonylatok 

5 

31.  A műhely (a művészeti ág megjelölésével) 

üzemeltetése 

5 

32.  A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, 

térítési díjak 

5 
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2. számú függelék 

 

Általános fogalmak, értelmező rendelkezések  

 

A szabályzat alkalmazása során az iratkezelés fogalmi körébe tartozik: 

 

Beadvány: valamely szervhez érkező hagyományos vagy elektronikus irat, amely 

rendeltetésszerűen a szervnél vagy személynél marad. 

 

Csatolás: a nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különböző iratok átmeneti jellegű 

összekapcsolása. 

 

Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában 

rögzített – elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai 

adathordozón tárolnak. 

 

Előadói ív: olyan ügyviteli irat, amely az ügy intézésével kapcsolatos tartalmi és formai (alaki) 

információkat, adatokat tartalmaz, s amely a hozzászerelt iratokkal ügyirat-darabot vagy 

ügyiratot képez. Az előadói ív két vagy több lapból állhat.  

 

Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a 

beadvány beérkezésének keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az érkeztető 

képernyőrovatokat; alkalmazása csak osztott iratkezelésben indokolt. 

 

Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az 

ügyintézési munkafolyamat során. 

 

Gyűjtőív: a több más szervhez és/vagy szervezeti egységhez intézett megkeresésre beérkező 

válaszokat – külön új iktatószám adása nélkül – együttesen nyilvántartó ív, amely az ügyirat 

részét képezi, abban van elhelyezve; a gyűjtőív tartalmazza az alap(kezdő)irat iktatószámát, 

tárgyát, továbbá a rovatokat a beérkező válaszok sorszámainak, a beküldők iktatószámainak 

(azaz az idegen iktatószámoknak) a beérkezés keltének nyilvántartására. 
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Gyűjtőszám: az az iktatási sorszám, amely alatt a több más szervhez és/vagy szervezeti 

egységhez intézett megkeresésre beérkező válaszokat – külön iktatás nélkül – a beérkezés 

ideje szerinti folyószámmal ellátottan, az ügyiratban lévő gyűjtőíven tartják nyilván; a 

gyűjtőszámként használt iktatószámot az iktatókönyv kezelési feljegyzések rovatában jelölni 

kell. 

 

Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az 

iratnyilvántartás alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve a saját keletkeztetésű 

iratot iktatószámmal látják el, és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat 

rovatait; elektronikus irat esetében az iktató képernyő rovatait töltik ki. 

 

Iktatókönyv: a szerv rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá 

intézett és megőrzött) ügyviteli iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) 

nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként hitelesítetten 

megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv, amely készülhet elektronikus adathordozón is. 

 

Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat – a megjelentetés 

szándékával készült könyvjellegű kézirat kivételével –, amely valamely szerv működésével, 

illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz 

felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. 

 

Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és selejtezhetőség 

szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos 

megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen 

magába foglaló tevékenység. 

 

Iratkezelési szabályzat: a szerv írásbeli ügyintézésére vonatkozó szabályok összessége, amely 

a szerv szervezeti és működési szabályzata figyelembevételével készül, s amelynek 

mellékletét képezi az irattári terv. 

 

Irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos 
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őrzésére alkalmas helyiség. 

 

Irattári anyag: a szerv működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és 

rendeltetésszerűen az irattárába tartozó iratok összessége. 

 

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, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és 

hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a 

kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, 

továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 

 

Irattári tételszám (jel): az ügy típusát, ágazati hovatartozását, továbbá az irat selejtezhetőség 

szerinti csoportosítását mutatja, egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is. 

 

Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szerv a működése során 

keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári 

rendezését, kezelését és őrzését végzi. 

 

Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles 

aláírással ellátott, lepecsételt irat. 

 

Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet 

jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a 

kiadmányozásra jogosult részéről („K” betűjellel). 

 

Kiadmányozó: a szerv/szervezet vezetője részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott 

személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása. 

 

Közfeladatot ellátó szerv: állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy. 
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Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a 

közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott. 

 

Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett, 

illetve küldött elektronikus irat. 

 

Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát véleményezését 

(javítását, tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt 

helyettesítő számítástechnikai művelet. 

 

Levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és 

rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. 

 

Levéltári anyag: levéltári anyagnak kell tekinteni a gazdasági, társadalmi, jogi, tudományos, 

oktatási, nevelési, kulturális vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű iratokat, kép- 

és hangfelvételeket. Nem tekintendők levéltári anyagnak a megjelentetés szándékával 

készült könyv jellegű kéziratok.  

A nevelési-oktatási intézményekben levéltári anyagnak számítanak az irattári terv nem 

selejtezhető tételei közé tartozó iratok, valamint azok, amelyek kiselejtezéséhez az illetékes 

levéltár nem járult hozzá. 

 

Másodlat: a több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, 

amelyet az első példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít. 

 

Másolat: valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amely hasonmás 

(szöveg- és formahű), egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) 

iratmásolat lehet. 

 

Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan 

attól. 

 

Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - 
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elválasztható. 

 

Mutató: célja az irat iktatószámának megállapítása a visszakeresésnél. (Az ügyiratokat a 

gyors visszakeresés érdekében több szempontból, külön-külön is mutatózni kell.) 

 

Osztott iktatás: a központi irodában, de belső szervezeti egységenként, vagy a belső 

szervezeti egység önállóan, saját iktatókönyvvel, illetve elektronikusan történő iktatás. 

 

Selejtezés: az iratoknak az irattári tervben szereplő, őrzési idő lejártát követően történő 

megsemmisítésének előkészítése. 

 

Sorszámos iktatás: Egyszerű iktatási módszer; az iktatást minden év elején egyes 

sorszámmal kell elkezdeni, és a számsorban folyamatosan kell haladni. A beérkezett iratra 

adandó válasz mindig ugyanazt a számot kapja.  

 

Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló 

adathordozó (mágnesszalag, hajlékony- és merevlemez, CD stb.), amely az adatok 

nyilvántartását, azonosítását, kezelését és visszakeresését biztosítja. 

 

Szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) 

végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni 

kell. (Az iratok összekapcsolását elektronikus iktatás esetén is értelemszerűen jelölni kell.) 

 

Szerv: jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

 

Szignálás: az ügyben intézkedni, eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző 

kijelölése az ügyben kiadmányozni jogosult részéről, akinek hatáskörébe tartozik az 

elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasítás kiadása, az ügy kiadmányozása. 

 

Ügyintézés: valamely szerv vagy személy működésével, illetve tevékenységével kapcsolatban 

keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki) kezelési, 

szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége. 
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Ügyintéző: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet 

döntésre előkészíti. 

 

Ügyirat: a szerv rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező irat, amely 

az ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat tartalmazza. 

 

Ügykör: a szerv vagy személy hatásköre és illetékessége által meghatározott, összetartozó 

vagy hasonló egyedi ügyek összessége, csoportja. 

 

Ügyvitel: a szerv folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni 

résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés 

formai és technikai feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja magában. 
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 Adatkezelési Szabályzat 

 

Az Adatkezelési szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült:  

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény  

• a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 

1. Általános szabályok 

1.1. A szabályzat célja 

Az adatkezelési szabályzat célja az adatkezelésben érintettek tájékoztatása az adatkezelés 

céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni, valamint az 

adatkezelés időtartamáról és annak jogalapjáról. Az adatkezelésről való tájékoztatás 

megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással 

vagy összekapcsolással az adat felvételéről.10 

1.2. A szabályzat nyilvánossága 

a. Az adatkezelési szabályzat jelen Szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi, 

s mint ilyen az érintettek számára nyilvános, megtekinthető a tanáriban, irodában. 

Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és szüleiket tájékoztatni kell. 

b. Az adatkezelési szabályzat az SzMSz módosításával került ki az Iratkezelési 

Szabályzatból, és a mindenkori az SzMSz-szel kezelendő. Felülvizsgálatát jogszabályi 

változás esetén el kell végezni. 

c. A tanulói jogviszony létrejöttekor a szülőt tájékoztatni kell az intézmény adatkezelési 

tevékenységéről és arról, hogy az adatkezelés időtartam legfeljebb a tanulói 

jogviszony megszűnését követő 3. év december 31-éig tart. Az irattári tervben jelölt 

nem selejtezhető dokumentumok kivételt képeznek ez alól, így: törzslap, beírási 

napló valamint a haladási és értékelő naplók. Az őrzési idő leteltével az adatkezelést 

meg kell szűntetni. A szülő ezt köteles tudomásul venni. 

d. A munkajogviszony létrejöttekor a munkavállaló köteles tudomásul venni az 

adatkezelési szabályzatban foglaltakat, erre a Munkavállalói tájékoztatóban is fel kell 

hívni a figyelmet. Az alkalmazottak adatainak kezelése a jogviszony létrejöttétől 

                                                 
10 1992. évi LXIII. Tv. 6. § (2) 
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legfeljebb a megszűnést követő 3. év december 31-éig terjed. A jogszabályok által 

kötelezően megőrzendő dokumentumok ez alól kivételt képeznek. Az őrzési idő 

leteltével az adatkezelést meg kell szűntetni.  

1.3. Az adatkezelés módszere  

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:  

1. nyomtatott irat,  

2. elektronikus adat,  

3. elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,  

4. az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.  

5. Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes 

módszerrel is vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert 

kötelezően is elrendelheti.  

 

2. A munkavállalók adatainak kezelése 

 

a. Az intézmény munkavállalóiról a köznevelési tv. 43. és 44. § szerint az alább 

meghatározott adatokat lehet kezelni.  

b. A munkavállalókról a jogszabályban meghatározott adatkörre kiterjedő 

nyilvántartást kell vezetni 

c. A munkavállalói alapnyilvántartás adatai közül közérdekű adat a munkáltató 

megnevezése, az alkalmazott neve és besorolására vonatkozó adat. Ezeket az 

alkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.  

 

2.1. A munkavállalókról nyilvántartható adatok 

2.1.1. Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat: 

a) nevét, anyja nevét,  

b) születési helyét és idejét,  

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  
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d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat(a felsőoktatási intézmény 

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

szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét), 

e) munkaköre megnevezését,  

f) a munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját, g) munkavégzésének helyét,  

g) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  

h) vezetői beosztását, 

i) besorolását,  

j) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  

k) munkaidejének mértékét, m) tartós távollétének időtartamát.  

a) n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését.   

 

2.1.2. Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat: 

a. családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás 

kezdete  

b. állampolgárság;  

c. TAJ száma, adóazonosító jele  

d. a munkavállalók bankszámlájának száma  

e. családi állapota, gyermekeinek születési ideje  

f. állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; 

g. munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,  

 munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés 

módja és időpontja, 

 a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő 

csökkentésével kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete,  

 a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, 

 a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, 

kelte,  

 az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,  
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 alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,  

 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 

kártérítésre kötelezés,  

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

azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,  

 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,  

 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,  

 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,  

 a többi adat az érintett hozzájárulásával.   

 

2.1.3. Az alapnyilvántartás hozzáférhetősége 

 

a. )A munkavállaló alapnyilvántartásba az érintett minden korlátozás nélkül betekinthet. 

Ezt a szándékát elégséges közölni az alapnyilvántartás kezelőjével.  

b.) A munkavállaló alapnyilvántartásba betekinteni, illetve abból adatot átvenni jogosult 

 a munkavállaló felettese, 

 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 

 fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

 az alkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a 

bíróság, 

 a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó munkatárs, 

iskolatitkár, igazgatóhelyettes feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket 

kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.  

 

2.1.4. Felelősség 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért 

az intézmény igazgatója a felelős. Jogkörének gyakorlására meghatározott esetekben 

helyetteseit, a könyvelést, a gazdaságvezetőt és az iskolatitkárt hatalmazza meg.  
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a.) A munkavállalói alapnyilvántartást és az ahhoz tartozó adatokat az igazgató és a 

könyvelés-bérszámfejtés kezeli a meghatározott adatkörrel. Biztosítja az érintettnek 

és a betekintési joggal rendelkezőknek az alapnyilvántartásba történő betekintést. 

Dokumentálja a betekintési jog gyakorlását. Gondoskodik az adatok biztonságos 

őrzéséről, valamint a számítógépen tárolt adatok védelméről.  

b.) Az iskolatitkár az adattovábbításra érkező megkereséseknek az igazgató szignálása 

után tesz eleget. Az adattovábbításról szóló kiadmányt az igazgató írja alá.  

c.) Ha valamely adat közléséhez, továbbításához az érintett beleegyezésére van szükség, 

beszerzi az érintett írásos nyilatkozatát. Amennyiben az adat továbbításához az 

érintett nem járul hozzá, ezt a tényt közli a megkeresővel. 

d.) Az adójogszabályok, társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott 

adatkezelés a gazdasági vezető irányításával történik, az adattovábbításra a 

vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

e.) Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott személy (pedagógus, igazgató, 

igazgatóhelyettes):  

1. beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan 

pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, akikről a weblapon 

személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg,  

2. beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan 

pedagógusoktól és diákoktól, akikről kiemelten a személyüket 

ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken 

szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges),  

3. a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus 

esetekben írásos.  

 

3. Tanulók adatai 

 

a.) A tanulók nyilvántartható adatait A köznevelésről szóló törvény tartalmazza.  

b.) A köznevelési intézmények a gyermekek, tanulók személyes adatait csak pedagógiai 

célból, a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, 

már folyamatban lévő büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban a büntethetőség 
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és a felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

 

3.1. A tanulók nyilvántartható adatai: 

 

3.1.1. Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott tanulói adatokat a művészeti iskolában létesített 

jogviszonyra vonatkozóan. A tanulói alapadatok vonatkozásában az az intézmény 

jogosult módosítani az adatokat, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. 

3.1.2. Alapadatok, amelyeket az iskolánknak hozzáférési jogosultsága van: 

a. név,  

b. neme,  

c. születési hely,idő,  

d. társadalombiztosítási azonosító jel,  

e. oktatási azonosító száma,  

f. anyja neve,  

g. lakóhelye, tartózkodási helye,  

h. állampolgársága,  

i. sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége 

ténye,  

j. diákigazolványának száma,  

k. jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, 

jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  

l. jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

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

n. jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

o. nevelésének, oktatásának helyét, p) felnőttoktatás esetében az oktatás 

munkarendjével kapcsolatos adatokat,  

p. tanulmányai várható befejezésének idejét, 

q. évfolyamát.   

3.1.3. Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat   

a.) a tanuló állampolgársága,  
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b.) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, 

c.) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma;  

d.) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;  

e.) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

 felvételivel kapcsolatos adatok,  

 a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok,  

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  

 a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő 

mentességek,  

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok,  

 - hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok  

f.) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok, 

3.2. A művészeti iskolában kezelt további adatok köre: 

a.) a tanuló telephelye, ahol a jogviszonyát teljesíti, 

b.) a jogviszony létesítésének kezdete, várható vége 

c.) a jogviszony megszűnésének időpontja, oka 

d.) tanszak, évfolyam 

3.3. Az adatok személyhez kötöttek, ezért az érintett személy hozzájárulása nélkül az adat 

közlésre csak az jogosult és annak részére, akit a törvény az adatkezelésre feljogosít, illetve, 

akihez a törvény alapján továbbítani lehet. Az érdemjegyek és osztályzatok személyes 

adatnak minősülnek. Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú esetén a szülőt is 

tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kiskorú 

tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő 

engedélyét.  

 

3.4. Az adatok továbbítása 

 

Az adat továbbítására az intézmény vezetője a jogosult, felhatalmazást adhat arra, hogy az 

adatok meghatározott körét más személy, a helyettes vagy más alkalmazott továbbítsa, 
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illetve meghatározza, hogy a pedagógus a tanuló adatait milyen formában közölheti a 

szülővel. 

Valamennyi adat továbbítható a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, 

államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére. A többi adat jogszabály szerint, így 

különösen: 

 a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett 

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

iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,  

 az iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából,  

 a pedagógiai szakszolgálatnak a tanulási nehézségek vizsgálatára vonatkozó adatokat 

 a családsegítő szolgálatnak a tanuló veszélyeztetettsége megállapítása céljából 

 

Mindezeken kívül az intézmény nyilvántartja a jogszabályban biztosított kedvezményre 

jogosultság elbírálásához szükséges adatokat (térítési díj fizetése alóli mentesség művészeti 

iskolában). 

A kívülről jött írásos megkeresésre az igazgató állapítja meg, hogy az adott adat 

továbbítható-e vagy sem, illetve hogy az adott adat közléséhez szükséges-e az érintett 

beleegyezése vagy sem. 

 

3.5. Az adatok kezelése  

Az érdemjegyek és osztályzatok személyes adatnak minősülnek, ezért az azokat tanúsító 

okmányok biztonságos elhelyezéséről gondoskodni kell. Az iskolában év közben használt – 

tanuló adatait tartalmazó – naplók, begyűjtött füzetek elhelyezése zárható helyiségben vagy 

zárható szekrényben tartható. 

 

Az Nkt. mellékletében felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai 

felhasználás céljára, személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.  

 

3.6. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.   
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A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó 

bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet 

ismét bejelentik a nyilvántartásba.  

 

4. Az adatkezelés egyéb jellemzői – a személyi iratok vezetése, tárolása 

 

Személyi iraton értünk minden olyan adathordozót (anyagtól, alaktól és a felhasznált 

eszköztől függetlenül) , amely a munka-jogviszony létesítésekor, megszűnésekor és 

fennállása alatt keletkezett, vagy a munkavállaló személyével összefüggésben bármilyen rá 

vonatkozó adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

4.1. Az munkavállalók személyi iratainak vezetése  

 

4.1.1. A személyi iratok körébe tartoznak: 

 a munkavállaló személyi anyaga,  

 a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat.11  

 a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel 

kapcsolatos iratok),  

 a munkavállaló bankszámlájának száma  

 a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok.  

  

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

 a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,  

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság 

döntése,  

 jogszabályi rendelkezés.  

  

4.1.3.A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:  

 az intézmény vezetője és helyettesei,  

                                                 
11 Lásd a Munka törvénykönyve 46.§ (1) szakaszát  
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 az intézmény gazdasági vezetője és beosztottja,  

 munkaügyekkel foglalkozó munkatárs,  

 az iskolatitkár az adatkezelés végrehajtója,   

 a törvény szerint jogosult személyek (pl. adóellenőr) 

 saját kérésére az érintett munkavállaló.  

  

4.2. A személyi iratok védelme  

  

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:  

 az intézmény igazgatója  

 az intézmény gazdasági koordinátora  

 az adatok kezelését végző iskolatitkár és munkaügyes munkatárs  

  

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.  

Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a 

személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat 

továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés 

után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.  

  

4.3. A személyi anyag vezetése és tárolása  

 

A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló 

személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat 

szerint kezeli.  

A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az 

e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni.  

  

A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első 

alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. 
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A számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő 

esetekben:  

 a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor  

 a munkaviszony megszűnésekor  

 ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.  

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

munkáltatói jogkör gyakorlóját az erre a célra létesített adatlapon, aki 8 napon belül köteles 

intézkedni az adatok átvezetéséről.  

 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Utasításai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a 

könyvelés és az iskolatitkár végzik.   

 

4.4. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása  

  

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője rögzíti a tanuló személyi anyagát, s 

azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli.  

 

A személyi adatokat az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni:  

 összesített tanulói nyilvántartás,  

 törzslapok,  

 bizonyítványok,  

 beírási napló,  

 haladási és értékelő naplók,  

4.4.1. Az összesített tanulói nyilvántartás  

  

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges 

adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügyigazgatási feladatok folyamatos ellátása 

céljából.  

Az összesített tanulói nyilvántartásban tárolt adatok a KIR-ben tárolt adatokkal 

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

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

digitális módszerrel vezethető. 

A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az 

iskolatitkár felelős. Biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 

hozzá.  

 

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

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

 

5. A szolgálati titok védelme  

 

Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e 

szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, 

vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A 

tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott 

személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok szabályzattal 

ellentétes módon vagy céllal való továbbítása tilos.  

 

6. Az adatnyilvántartásban érintettek jogai és azok érvényesítésének rendje 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

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

adatkezelést elrendelő jogszabályt is.  

 

A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

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

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

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

terjedelemben továbbították.  

  

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

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata 
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vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.  

  

Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője 

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

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

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

milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  

Az intézmény vezetője kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető 

formában köteles megadni a tájékoztatást.  

 

  

7. Az adatszolgáltatás a Közoktatási Információs Rendszerbe és az ÁH MÁK-hoz 

 

A közoktatási intézmény a jogszabályban meghatározott módon köteles adatot szolgáltatni a 

Közoktatási Információs Rendszerbe. Köteles bejelenteni a nem tankötelezettséget teljesítő 

tanulói jogviszony létesítését és megszűnését is.  

 

A közoktatás információs rendszere: A nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges 

fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A 

közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve 

hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett a 4. és 6. pontban 

meghatározott esetben adható ki. A közoktatási információs rendszer keretében folyó 

adatkezelés jogszerűségéért az oktatásért felelős miniszter felelős. 

 

Adatszolgáltatási kötelezettség: A közoktatás információs rendszerébe - 

kormányrendeletben meghatározottak szerint - kötelesek adatot szolgáltatni azok az 

intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, amelyek közreműködnek az e törvényben 

meghatározott feladatok végrehajtásában. 

 

Pedagógus azonosító szám: A Közoktatási Információs Iroda azonosító számot ad ki annak, 

akit pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 

alkalmazotti munkakörben, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben 
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alkalmaznak. 

 

Nyilvántartható adatok-munkavállaló: A közoktatás információs rendszere tartalmazza 

azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza 

az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre 

vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-azonosítóját. A 

nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a 

szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az 

információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó 

bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet 

ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

 

Tanulói azonosító: A Közoktatási Információs Iroda azonosító számot ad ki annak, aki tanulói 

jogviszonyt létesített. 

 

Tanulói nyilvántartás: A közoktatás információs rendszere tartalmazza a tanulói 

nyilvántartást.  

 

Nyilvántartható adatok: A tanulói nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét 

és idejét, azonosító számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, 

diákigazolványának számát, valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait. A 

tanulói nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak a tanulói jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a 

szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. A 

tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a 

nyilvántartásba. 

 

 A nem tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszony bejelentése esetén a tanuló 

jelentkezési lapján feltünteti tanulói azonosító számát az információs rendszerbe való 

bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint tanulói jogviszonya igazolása céljából. 
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A bejelentéskor a tanulót adott telephelyhez is kell rendelni, feltüntetve a tanulói jogviszony 

kezdetét. 

 

7.2. Adatszolgáltatás ÁH MÁK-nak 

A nem önkormányzati fenntartó köteles az állami támogatás igénybevételét alátámasztó 

tanulói és munkavállalói azonosító számokat tartalmazó nyilvántartást az Igazgatóság 

rendelkezésére bocsátani. Ezt a Közoktatási Információs Rendszerből kinyomtatott 

adattáblázat segítségével teljesíti.  

A táblázat a tanuló születési idejét, azonosító számát és telephelyét, valamint a jogviszony 

jellegét tartalmazza. 

 

Záradék 

 

1. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára, 

alkalmazottjára, vezetőjére és tanulójára egyaránt.  

2. A szabályzat az intézmény vezetőjének előterjesztésére a nevelőtestület 

elfogadásával lép hatályba, módosítására a nevelőtestület jogosult a jogszabályi 

változások figyelembe vételével.  

3. Az elfogadás előtt a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezési jogát 

gyakorolta. 

4. Jelen szabályzat az SZMSZ-szel egyidőben lép hatályba. 

Kelt:..........................., .......... év ....................... hónap ........ nap 

 

 

P. H. 

…………………………. 

intézményvezető 
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Melléklet:  

sorszám PEDAGÓGUSOK NYILVÁNTARTÁSI LAPJA ALAPVÉGZETTSÉGÉRŐL, SZAKVIZSGA LETÉTELÉRŐL 
ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEKRŐL   

név: 
Az intézmény megnevezése: 

munkaköre: 

Munkába lépés kelte: 

I. Alapvégzettség, szakképzettség nyilvántartása 

végzettséget 
tanúsító oklevél 
megszerzésének 
időpontja 

 
végzettség/szakképzettség 
megnevezése 

Az oklevelet kiállító 
felsőoktatási int. neve 

Az oklevél száma:   

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

II. Pedagógus szakvizsga megszerzésének nyilvántartása 

szakvizsgára való felkészítés a szakvizsgát tanúsító 
oklevél megszerzésének 
időpontja 

szakvizsga 
megnevezése 

Az oklevelet kiállító 
felsőoktatási int. 
neve 

Támogatott 
képzés 
esetén a 
tanulmányi 
szerződés 
száma:  

kezdő időpontja 

vége 

            

            

            

II. Pedagógus továbbképzés teljesítésének nyilvántartása 

A továbbképzés A továbbképzés 
megnevezése 

A tk. 
óraszáma 

Az oklevelet kiállító 
felsőoktatási int. 
neve 

Támogatott 
képzés 
esetén a 
tanulmányi 
szerződés 
száma:  

kezdő időpontja 

vége 

            

            

A 7 évenkénti továbbképzés alóli felmentés okai: 

IV.  Egyéb: 
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Nyilvántartó lap 
 

Név:  Állampolgárság: 

Leánykori név  Anyja neve 

Születési adatai (hely, idő) Családi állapot:               

Gyermekek száma, születési adatai  

Egyéb eltartottak száma: Eltartás kezdete: 

Állandó lakcíme (irányítószámmal)  

Levelezési címe (irányítószámmal)  

Elérhetőségei 
Munkahelyi telefon: 
Mobiltelefon: 
Otthoni: 
e-mail: 

Adóazonosító jele: 

TAJ száma 

Pedagógus azonosító szám (KIR) 

Munkaviszonyra vonatkozó adatok  

Főállású munkahelyének neve Főállású munkahelyének címe 

Munkaviszonyának kezdete: Jelenlegi besorolása: 

 Következő fokozatba lépés várható ideje 

Szakképesítése Oklevelének kiállítója 

 Oklevél száma, kiállítás ideje 

További szakképesítései: 
Oklevél kiállítója, száma, kiállítás ideje, 
kreditérték) 

 

Kitüntetések, díjak  

Munkakör  

Munkakörbe nem tartozó megbízás  

Fegyelmi büntetés  

Kártérítési kötelezettség  

Munkavégzés ideje Túlmunka ideje: 

Munkabér Munkabért terhelő levonások: 

Kifizetések és jogcímei: Juttatások és jogcímei: 
 

Munkáltatóval szemben fennálló tartozások 
és azok jogcímei 

 

Lakossági folyószámla adatai, ahová a 
fizetését kéri utalni (pénzintézet neve, 
számla száma) 
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3. számú függelék 

 

Az Intézményi titkár (vagy ügyiratkezelő) feladatköre 

 

1. Az intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyintézés megszervezése az 

intézményi titkár munkakörébe tartozik. 

 

2. Az intézményi titkár főbb feladatai az alábbiak: 

 a küldemények átvétele, felbontása, kezelése, 

 a hivatalos ügyek csoportosítása, szétosztása, 

 az iratok iktatása, előíratok csatolása, mutatózás, 

 a határidős ügyek nyilvántartása, 

 az ügyintézés irányítása és a szükséges iratok továbbítása az ügyintézőkhöz, valamint 

az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 

 kiadmányozás előkészítése, a kiadmányok továbbítása, postai feladása, 

 a továbbítandó küldemények bérmentesítésére szolgáló ellátmány kezelése, 

 az ügyiratokról hivatalos másolat és másodlat készítése, 

 az elintézett ügyek irattári elhelyezése, 

 az irattár kezelése, rendezése, 

 az irattári anyag selejtezésének és levéltári átadásának előkészítése, a selejtezési 

bizottságban való részvétel, 

 a hivatali ügyek nyilvántartása, 

 az ügyiratok és a bélyegzők nyilvántartása, 

.......................................................................................................... 
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4. számú függelék 

 

Bélyegzők nyilvántartása 

 

1. Az intézmény hivatalos bélyegzőiről az intézményi titkár nyilvántartást vezet. 

 

2. A bélyegzők nyilvántartólapján fel kell tüntetni: 

 a bélyegző sorszámát, 

 a bélyegző lenyomatát, 

 a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, 

 a bélyegző használatára jogosultak nevét és aláírását, 

 a bélyegző kiadásának dátumát, 

 a bélyegző őrzéséért felelős dolgozó nevét. 

 

3. A bélyegző használója felel a bélyegző biztonságos őrzéséért és a hivatali munkával 

kapcsolatos rendeltetésszerű használatért.  

 

4. A bélyegző eltűnése esetén a bélyegző felkutatásáról és az ügyben lefolytatott eljárásról, 

szükség szerint a bélyegző érvénytelenítéséről az igazgató intézkedik. 

 

5. Az intézet igazgatója intézkedik a sérült bélyegzők megsemmisítéséről, valamint az új 

bélyegzők beszerzéséről és a bélyegzők őrzéséről. 

 

A bélyegző megsemmisítéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
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 Ellenőrzési szabályzat 
 

I. A  belső ellenőrzés általános szabályai, rendje 

1. A belső ellenőrzés fogalma, célja és feladata 

1.1. Fogalma 

A belső ellenőrzés ténymegállapító és értékelő tevékenység, mely tartalmazza: 

 a tényleges állapot és a szükséges állapot összevetését, 

 a különbségek rögzítését, 

 a következtetések levonását, 

 és a szükséges intézkedések megfogalmazását. 

 

1.2. A belső ellenőrzés célja 

A belső ellenőrzési szabályzat célja az intézmény tervszerű működésének, a hatályos 

törvények és rendeletek betartásának, a szakmai feladatok minőségi, ésszerű lefolytatásának 

megszervezése. A belső ellenőrzés olyan intézkedési eljárás, amely biztosítja a 

szervezettséget és a szervezet belső rendjét. 

További célok: rámutatni az esetleges hiányosságok okaira, következményeire, valamint  – 

szükség szerint – felvetni a mulasztásokkal kapcsolatos felelősségi kérdéseket is.  

 

1.3. A belső ellenőrzési tevékenység feladata 

A fenntartói ellenőrzés tervezetének megfelelően, azzal összhangban: 

 Biztosítson megfelelő mennyiségű és minőségű információt az oktatási-nevelési 

intézmény vezetése számára az iskolában folyó munka tartalmi kérdéseiről és annak 

színvonaláról. 

 Jelezze az igazgató számára a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményektől való 

eltérést, tárja fel a szabálytalanságok, hiányosságok és mulasztások okait. 

 Segítse a vezetőt a megalapozott irányítási, szervezési döntések meghozatalában. 

 Biztosítsa az intézmény törvényes működését – a jogszabályokon kívül megfelelve az 

egyéb belső szabályzatokban foglalt előírásoknak, követelményeknek is. 

 

2. Az ellenőrzési típusok 

2.1. Tárgya szerint:  
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 Az adott tevékenység egészére irányuló, átfogó ellenőrzés. 

 Az adott részfeladatokat, problémákat vizsgáló cél-ellenőrzés. 

 Több helyszint vagy személyt érintő, de azonos témára irányuló téma-ellenőrzés. 

 Egy már korábban lefolytatott ellenőrzés intézkedéseinek végrehajtását, azok 

eredményességét vizsgáló utó-ellenőrzés. 

 

2.2. Tartalma szerint: 

 Pedagógiai ellenőrzés (fő területeit ld. 3. 1. pontnál). 

 Gazdálkodási ellenőrzés (fő területeit ld. 5.3.2. pontnál). 

 Ügyviteli ellenőrzés. 

 Törvényességi ellenőrzés. 

 Munkajogi ellenőrzés. 

 Tanügyigazgatási ellenőrzés. 

Ez utóbbira vonatkozóan irányadó a 20/2012. EMMI rendeletben meghatározott, az oktatási 

intézmények által használt kötelező nyomtatványokat taglaló rendeleti rész, mely a 

tanügyigazgatási nyomtatványok meglétére és vezetésére vonatkozik. Ezeket, valamint a 

szintén fenti rendelet 1. sz. mellékletében előírt záradékok alkalmazását szükséges 

rendszeresen ellenőrizni.  

 

2.3. Időpont szerint: 

 A végrehajtást megelőző előzetes ellenőrzés. 

 A munka végzésével párhuzamosan történő egyidejű ellenőrzés. 

 A munkát követő összegző vagy utólagos ellenőrzés. 

 

2.4. Megszervezése szerint: 

 Munkafolyamatba épített ellenőrzés (ha egy vagy több hibás munkafázis miatt nem 

folytatható a tevékenység). 

 Munkafolyamatot követő ellenőrzés. 

 

2.5. Gyakorisága szerint: 

 folyamatos. 

 időszaki. 
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 eseti. 

 

2.6. Iránya, kiterjesztése szerint: 

 

 teljeskörű. 

 szúrópróba-szerű. 

 

3. A pedagógiai ellenőrzésről – részletesebben 

 

3.1. A pedagógiai ellenőrzés legfontosabb területei: 

 A pedagógiai programban foglalt feladatok végrehajtása. 

 A neveléssel-oktatással kapcsolatos követelmények teljesítése. 

 A tanulói munka eredményességének felmérése. 

 A túlórák, helyettesítések vezetése. 

 A művészeti alapvizsgák és záróvizsgák szabályszerű lefolytatása. 

 A szakmai felszerelések, berendezések megléte és nyilvántartása. 

 A tanuló egészség- és balesetvédelemi, valamint tűzrendészeti oktatása és ezek 

bizonylatolása. 

 A fenntartói ellenőrzésekben foglalt észrevételek végrehajtása. 

 

4. Az ellenőrzés leggyakrabban alkalmazott módszerei 

 

4.1. Helyszíni ellenőrzés, mely lehet: 

 a dokumentumokra, nyilvántartásokra alapozott közvetett ellenőrzés (forma: az 

ellenőrzés helyszínén történő betekintés, v. az anyagok – átvételi elismervénnyel 

történő – elvitele), 

 és személyes tájékozódás, mely a szemle alapján végzett közvetlen ellenőrzésnek 

felel meg. 

 

4.2. A munkafolyamatba épített ellenőrzés kritériumai 

 

A munkafolyamatba épített ellenőrzés kritériumait a szervezeti és működési szabályzatban, 
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ügyviteli szabályzatban – részleteiben pedig a munkaköri leírásokban is – szabályozni kell. 

Szükséges gondoskodni az ilyen módszerrel folytatott ellenőrzés módjának, gyakoriságának 

rögzítéséről, valamint az ellenőrzés eredményének hasznosításáról. 

Jó munkaszervezéssel kell biztosítani a hibák folyamatos feltárását, a gyors intézkedés 

meghozásának lehetőségét és – szükség szerint – a felelősök nevesítését. 

  

5. A vezetők ellenőrző tevékenysége 

5.1. Igazgatói ellenőrzés 

Az intézmény vezetőjének, mint a belső ellenőrzés irányítójának az ellenőrzési joga mindenre 

kiterjed: az intézmény összes alkalmazottjára és munkavégzésükre, valamint a teljes 

működésre.  

 

A vezető kiemelt feladatai: 

 Biztosítsa a belső ellenőrzési rendszer működésének feltételeit. 

 Határozza meg az éves ellenőrzési ütemterv és ellenőrzési programok kidolgozásának 

határidejét. 

 Tartsa meg az értékelő megbeszéléseket. 

 Szükség szerint rendelje el a számonkérést és az egyéb intézkedéseket. 

 

5.2. Az ellenőrzési feladatok megosztása a vezetők között 

 

Az intézményvezető, helyettesei és a középvezetők ellenőrzéseinek le kell fedniük a teljes 

intézményi működést. A vezetők hatáskörét és ellenőrzési körét a munkaköri leírások 

részletesen tartalmazzák.  

 

A vezetői ellenőrzések kiemelt vizsgálati területei:  

 A hatályos jogszabályok betartása.  

 Az igazgatói utasítások és intézkedések végrehajtása. 

 Az egyéb végrehajtási utasítások megtartása (tanügyigazgatási, szaktárgyi, 

módszertani, törvényességi, statisztikai, számviteli stb.). 

 A határidős feladatok teljesítése. 

 A munkavégzés színvonala és pontossága. 
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 Az utalványozási, ellenjegyzési, láttamozási jogkör gyakorlása. 

 

5.3.2. Önálló gazdálkodás esetén a gazdasági vezető ellenőrző tevékenysége:  

Elsődleges feladata a létrehozott gazdasági szervezet (gazdasági hivatal vagy gazdasági iroda) 

irányítása és az ügyrend kidolgozása. 

A további feladatok, felelősségi területek megegyeznek az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata gazdasági vezetőkre vonatkozó részében (II. fejezet 1.3. pont) leírtakkal. 

 

5.4. A művészeti ágak szerint megbízott szakmai munkaközösség-vezetők ellenőrzési 

feladatai (jelenleg ilyen nem működik az intézményben) 

A munkaközösség-vezetők – mint középvezetők – teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek a 

munkaközösség tagjai felett. Felelősek a munkaközösségi munka megszervezéséért, valamint 

a szakmai és tantárgypedagógiai ellenőrzések irányításáért, ellenőrzéséért.  

 

Feladataik: 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, megvalósításának ellenőrzése. 

A tanterv megvalósítása, a megvalósulás ellenőrzése. 

A tanügyi dokumentáció és a tanulókra vonatkozó adminisztráció, valamint a nyilvántartás és 

a statisztikák vezetése és ellenőrzése. 

Az iskolai és megyei versenyek megszervezése, a feladat végrehajtásának ellenőrzése. 

A szertárak, raktárak és az ott található felszerelések fejlesztése, leltározása, valamint a 

selejtezési javaslat benyújtása. 

 

5.5. A gondnok (saját tulajdonú épület esetén) ellenőrzési kötelezettségei 

 Ellenőrzési joguk és kötelezettségük kiterjed az intézmény technikai dolgozóira, azok 

munkavégzésére. 

 A ellenőrzéshez kapcsolódó feladataikat nem önállóan, hanem a gazdasági vezető alá 

rendelve, az ő irányítása szerint végzik. 

 A legfontosabb ellenőrzési területek, illetve kötelezettségek: 

 A vezetékes szolgáltatások és a tüzelőanyag fogyasztásának nyilvántartása. 

 A portai és postai feladatok. 

 Felújítási és karbantartási munkák. 
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 A vagyontárgyak rendeltetésszerű használata. 

 Intézményi vagyonvédelem és vagyonbiztonság. 

 A munka-, tűz-, és balesetvédelmi feltételek biztosítása. 

(Amennyiben gondnok alkalmazása nem szükséges: a felsorolt tevékenységek ellenőrzéséért 

a gazdasági vezető felel.) 

 

5.6. A vezetői ellenőrzés módszerei, eszközei 

A jogszabályi előírások végrehajtásával kapcsolatos – rendszeres vagy eseti – statisztikai és 

egyéb adatok vezetése, elemzése és értékelése. 

Beszámoltatás a feladatok teljesítéséről, és az intézkedések végrehajtásáról (rendszeres v. 

eseti formában). 

(A vezetői ellenőrzés további módszerei megegyeznek a 4. pontban leírtakkal.) 

 

6. A technikai létszámból adódó, illetve az önálló gazdálkodásból következő egyéb feladatok 

és hatáskörök (könyvelő, pénztáros, raktáros, iskolatitkár stb.) 

 

A további ellenőrzési kötelezettségeket, feladatokat és hatásköröket a nevezett munkát 

ellátók munkaköri leírása részletesen tartalmazza. 

A szakmai munkát segítő, technikai és adminisztratív dolgozók hatásköri ütközése esetén az 

intézmény vezetője dönt az ellenőrzést végző személyről. 

 

7. Az  ellenőrzési ütemterv  

7.1. Az ütemterv meghatározása, készítője és célja 

 

Az ellenőrzési ütemterv olyan alapdokumentum, mely rendszerezi és ütemezi az intézmény 

belső vizsgálatait.  

Azt az intézményvezető-helyettesek készítik elő: a gazdasági vezető a naptári év szerint, a 

pedagógiai vezető-helyettes a tanév szerint.  

Az ellenőrzési ütemterv célja: az elvárások (vezetők, szolgáltatást igénybe vevők) és a 

teljesítések (szakmai-pedagógiai, gazdálkodási, ügyviteli, törvényességi, munkajogi és 

tanügy-igazgatási területeken) összhangjának megteremtése érdekében az ellenőrzés 

eszközeivel és a feladatok rangsorolásával segítse elő a rendelkezésre álló erőforrások 
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optimális felhasználását. 

Az ütemterv elválaszthatatlan része az intézmény éves munkatervének. 

 

7.2. Az ütemterv tartalma: 

 Szervezi és rangsorolja az ellenőrzés feladatait. 

 Kijelöli az ellenőrzés irányát, típusát és célját - megnevezve az ellenőrizendő 

szervezeti egységeket is. 

 Pontosan meghatározza a vizsgálatok fő területét, módszereit és irányát.  

 Megjelöli a legoptimálisabb időzítést (az időszak meghatározása, az ellenőrzés kezdő 

és befejező időpontja). 

 Nevesíti az ellenőrzés felelőseit.  

 Meghatározza az eseti, szúrópróba-szerű vagy rendkívüli (cél) ellenőrzések 

megindításakor lefolytatandó eljárást. 

 Külső szervezet vagy személy megbízása esetén megadja az alkalmazandó eljárás 

redjét (pl.: a vizsgálatba bevont szervezet szakértőit el kell látni megbízólevéllel, 

ebben hivatkozni kell az ellenőrzés alapjául szolgáló okokra, intézkedésekre és 

jogszabályokra, stb.). 

 

8. Az ellenőrzési jelentés 

 

Az ellenőrzés megállapításairól és a tapasztalatokról – az ellenőrzési munkatervben 

meghatározott esetekben, bizonyítékokkal alátámasztva – ellenőrzési jelentést kell készíteni, 

mely tartalmazza: 

az ellenőrzési adatokat és megállapításokat, 

 a tapasztalatokat és a felelősöket, 

 a mulasztások bizonyító iratait, 

 a dátumot és az ellenőrző aláírását, 

 valamint az ellenőrzési jegyzőkönyvet. 

 Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalma: 

 Az ellenőrzés konkrét adatai, valamint a felelősségi, illetve a megismerési záradék.  

 A jegyzőkönyvben az alábbi adatokat kell rögzíteni: 

 az ellenőrzést végzők nevét, 
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 az ellenőrzés helyét és időtartamát, 

 a vizsgált terület megnevezését, 

 az ellenőrzés megállapításait, 

 valamint az ellenőrzési záradékot. 

Az ellenőrzési záradék tartalma: 

A megismerési záradékban az ellenőrzött személy aláírásával elismeri, hogy az ellenőrzés 

megállapításait megismerte, és tudomásul veszi, hogy a hatáskörébe tartozó intézkedéseket 

a vezető által meghatározott időn belül köteles megtenni. Az ellenőrzéssel kapcsolatban – a 

záradék végén – írásos észrevételt is tehet. 

 

A felelősségi záradékban a felelős személy a rá vonatkozó megállapításokat tudomásul veszi. 

Elismeri, hogy köteles meghatározott időn belül a kifogásolt eljárásra írásos magyarázatot 

adni – csatolva hozzá a bizonyítékokat.  

 

9. Az ellenőrzések nyilvántartásának rendje, az ellenőrzési iratok tárolása 

 

Az intézményvezető utasítása alapján az adminisztrátori vagy titkári feladatokat ellátó 

beosztott köteles gondoskodni a következő iratok tárolásáról és nyilvántartásáról: 

 Ellenőrzési ütemtervek, programok. 

 Ellenőrzési jelentések, beszámolók. 

 Az ellenőrzöttek írásos észrevételei és intézkedései. 

 A vizsgálatok eredményéről és következményeiről szóló iratok. 

A felsorolt dokumentumokat tíz évig meg kell őrizni. Az ellenőrzésekre vonatkozó minden 

intézkedést és egyéb, az iratok nyilvántartásra vonatkozó előírás ellátását az intézmény a 

saját irattári terve szerint végzi. 

 

10. Az ellenőrzést követő intézkedések 

 

Az ellenőrzés végén – de legkésőbb a jelentés leadását követő 8 napon belül – realizáló 

megbeszélésen szükséges összegezni a pozitív és negatív tapasztalatokat. Ha az ellenőrzés 

tapasztalatait nem rögzítették jelentés formájában, úgy az észrevételeket a fent 

megállapított határidőn belül szóban kell megtenni. A megbeszélésen az intézmény vezetője 
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és az érdekeltek (ellenőrző és ellenőrzött) minden esetben részt vesznek. Meg kell adni 

minden résztvevőnek a vélemény-nyilvánítás lehetőségét. Az egyeztető megbeszélésről 

jegyzőkönyv készül. 

Az ellenőrzés során, illetve a realizáló megbeszélésen megfogalmazott szóbeli vagy írásos 

javaslatok alapján az igazgatóhelyettes meghozza a szükséges intézkedéseket. 

Fontos, hogy az intézkedések célozzák meg a hiányosságok pótlását, a hibák kijavítását, 

tisztázzák a felelősségi kérdéseket és lehetőleg prevenciós jellegűek legyenek. 

 

11. Az ellenőrzöttek jogai és kötelességei 

 

Az ellenőrzöttek megismerhetik az ellenőrzés megállapításait, észrevételezhetik azokat, 

valamint felvetéseikre választ kell kapjanak. 

Kötelesek az ellenőrző személlyel v. szervezettel együttműködni, nekik valós adatokkal és 

nyilatkozatokkal szolgálni. Az ellenőrzéshez biztosítaniuk kell a zavartalan feltételeket. A 

megállapításokban foglalt intézkedéseket kötelesek megtenni. 

 

12. Az ellenőrök jogai és kötelességei 

 

Adatokat és felvilágosítást kérhetnek az ellenőrzött személyekről és bármely más 

munkavállalótól. 

Beléphetnek bármelyik helyiségbe. 

Minden iratot kivonatolhatnak, vagy másolatot készíthet azokról. 

Elvihetik a szükséges okmányt és iratot – az átvétel elismerésével. 

13. Záró rendelkezések 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a nevelési-oktatási intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

A szabályzatot az igazgatóhelyettesnek ismertetnie kell minden munkavállalóval. 

Az igazgatóhelyettes gondoskodik – a jogszabály, és az intézmény működésbeli változásaitól 

függően – a szabályzat szükséges módosításairól. 

Az aktuális módosítás kibocsátásának napjával az előző szabályzat hatályát veszti. 

Kelt: , …………………………… 

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

                                           intézményvezető 
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II. Ellenőrzési ütemterv (minta) 

 

A Harmónia  Alapfokú Művészeti Iskola 20… - 20… tanévre vonatkozó 

(gazdasági ellenőrzés esetén a 20… naptári évre szóló) 

 

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE-MINTA 

 

Az ütemtervet készítette: …………, igazgatóhelyettes 

 

Hónap: ……………..  

 

Az 

ellenőrzött 

terület, 

egység 

Ellenőrzési 

cél, feladat 

és típus 

Alkalmazott 

módszerek, 

eljárások 

Az ellenőrzés 

kezdetének és 

befejezésének 

pontos ideje 

Az ellenőrzést 

végzők, ill. a felelősök 

megnevezése 

Szükséges-e írásos 

ellenőrzési 

jelentést készíteni  

      

      

      

 

Kelt: ……………………………… 

Az ellenőrzési ütemtervet jóváhagyom:  

                                                     P. H. 

    ……………………………..               intézményvezető 
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 Oktatási igazolványok kezelési rendje 
 
Jelen szabályzat az Szervezeti és Működési szabályzat mellékletét képezi, s mint ilyen az 
SzMSz-szel együtt érvényes, módosítására vonatkozóan az SzMSz-ben foglaltak az 
irányadóak. 
A szabályzat elkészítésének jogszabályi alapja: a 362/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 
(továbbiakban: Rendelet).   
 

1. Általános rendelkezések 
 
Oktatási igazolvány: a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) 
specifikációnak megfelelő igazolvány, melynek fajtái 

a) diákigazolvány, 
b) pedagógusigazolvány, 
c) oktatói igazolvány. 

Az oktatási igazolvány egyedi azonosítóval kezelt elektronikus adathordozó egységgel (a 
továbbiakban: adatchip) ellátott közokirat, amely a biztonsági okmányok védelmének 
rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik. 
Jogosultak: a 362/2011. Korm. rendeletnek és a Nkt. 63. § (3) és 96. § (1) megfelelően 
intézményünk vonatkozásában: 
 

pedagógusokra, nyugdíjas pedagógusokra 
 

 
Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a művészeti iskola, mint köznevelési intézmény 
valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozójára.  
 
Az oktatási igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a jogosult arcképét (a továbbiakban: fénykép), 
b) a jogosult családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási 

helyét, 14. életévét betöltött jogosult esetében az aláírását, 
c) a köznevelésről szóló CXC. tv.-ben és a 2005. évi CXXXIX. törvényben (a 

továbbiakban: felsőoktatásról szóló törvény) meghatározott azonosító számot, 
d) az igazolvány kiállításának napját és az érvényesíthetőség évét, 
e) érvényességre vonatkozó adatot, 
f)1 az igazolvány egyedi azonosítóját (kártyaszám, adatchip azonosító), 
g) az igazolvány fajtájának megnevezését. 

 
A fent meghatározott adatokon felül a pedagógusigazolvány tartalmazza azon 
intézmény(ek) nevét és székhelyét, amellyel a pedagógus közalkalmazotti jogviszonyban, 
munkaviszonyban áll, azzal, hogy legfeljebb két intézmény tüntethető fel. 
 Az oktatási igazolványok a kiállítás napjától számított 8. évig érvényesíthetők. A 
kedvezményekre vonatkozó jogosultságot az érvényesítés igazolja. 
 

2. Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátói 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1100362.KOR#lbj1param
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Az oktatási igazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos feladatokat az 
Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) látja el. 
Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az adatfeldolgozókkal és a 
közreműködő intézményekkel együttműködve a Rendeletben foglaltak szerint látja el. Az 
adatfeldolgozók a feladataikat külön megállapodásban rögzítettek szerint látják el. 
 
Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: 
közreműködő intézmény) az a köznevelési intézmény, amelyben a pedagógus 
munkaviszonyban dolgozik.: 
 
A köznevelési intézmény, mint közreműködő intézmény feladatai: 
 

1. az adatkezelő által meghatározott módon adatot közöl az oktatási igazolvány 
igénylésének, érvényesítésének egyes folyamataival kapcsolatban, 

2. a fel nem használt érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja, 
3. részt vesz az oktatási igazolványok igénylésében, az igazgatási szolgáltatási 

díjának beszedésében, kezelésében, 
4. érvényesíti a használatban lévő és bevonja az érvénytelen oktatási 

igazolványokat, 
5. vezeti a Rendeletben meghatározott nyilvántartást, 
6. belső szabályzatban szabályozza az oktatási igazolványok, az érvényesítő 

matricák és az egyéb nyomtatványok kezelésére vonatkozó szabályokat, 
7. vezetője kijelöli az oktatási igazolvány érvényesítése, bevonása és a 

jogszabályban előírt további feladatok megvalósításának végrehajtásáért felelős 
személyt, 

8. kiadja a Rendelet 12. §-ban meghatározott igazolást. 

3. A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás 

A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás 
a) az elektronikus igénylésről kinyomtatott és a jogosulttal aláíratott ellenőrző 

adatlapot, 
b) az igénylés elküldésének tényét és idejét, 
c) az adatfeldolgozó adatszolgáltatása alapján az oktatási igazolvány egyedi 

azonosítóját, 
d) az érvényesítő matricák megrendelésének tényét és idejét, 
e) a megrendelt érvényesítő matricák megérkezésének tényét és idejét, 
f) az oktatási igazolvány érvényesítésének tényét és idejét, a kiadott érvényesítő 

matrica sorszámát, 
g) az oktatási igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét, 
h) az oktatási igazolvány egyedi adatchip azonosítóját, 
i) a Rendelet 39-40. § alapján megfizetett díjakat, 
j) a  Rendelet 12. § szerinti igazolás adatait 

tartalmazza. 

4. Az oktatási igazolvány igénylésére vonatkozó általános szabályok 

Oktatási igazolvány 
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a) az oktatási igazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt, 
b) az elveszett, megsemmisült, megrongálódott oktatási igazolvány helyett, 

 
Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a 
változás az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem 
érinti, a jogosult nem köteles új oktatási igazolványt igényelni. 
 
 A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes 
oktatási igazolványa lehet. 
 
Többes pedagógusi jogviszony esetén az az intézmény a közreműködő intézmény, 
amelyben a pedagógus vagy az oktató a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez 
nem állapítható meg, az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyikkel a jogosult a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette. 
 
Az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére a 
mellékletben meghatározott igazolást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, mely igazolja az 
oktatási igazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan a Rendelet 15. § (1) bekezdésben,  a 
24. §-ban, és a  29. §-ban foglaltakra való jogosultságot. 
 
Az igazolás a kiállításától számított 60 napig érvényes. 

5.  A pedagógusigazolvány 

Pedagógusigazolványra jogosult 
a köznevelési törvény 63. § (3) és 96. § (1) bek.-ben meghatározott aktív és 
nyugállományba helyezett személy, 

6. A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények 

A pedagógusigazolvány 
a) a köznevelési törvényben szabályozott kedvezmények igénybevételére való 

jogosultságot, 
b) a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) 

kedvezményekre való jogosultságot 
igazolja. 

7. A pedagógusigazolvány igénylése 

Az igénylés rendje 
 
A pedagógusigazolvány-igénylések esetében az igénylő felület vagy az IAR használatával 
rögzített igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közreműködő intézmény 
képviseletére jogosult személy által közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással 
hitelesítve történhet. 
 
A pedagógus igazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közreműködő 
intézménynek jelenti be. 
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A jogosult a közreműködő intézmény által meghatározott módon megfizeti a Rendelet 39. 
§-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére. 
 
A közreműködő intézmény ellenőrzi a Rendeletben foglaltak teljesítését, szükség esetén 
felhívja a jogosultat a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől - 
hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől - számított 8 napon belül 

a) az igénylő felület vagy az IAR használatával a pedagógusigazolvány igénylésének és a 
díj befizetésének tényét rögzíti, 

b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a 
jogosulttal aláírat, 

c az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az elektronikus igénylést és 
továbbítja az adatkezelő felé. 
 
Az adatkezelő ingyenesen biztosítja a KIR honlapján az igénylő felülethez a hozzáférést 
azon közreműködő intézmény számára, amely 2011. szeptember 1. napját megelőzően 
nem volt jogosult IAR állami támogatásból történő beszerzésére, vagy jogosult volt, de 
nem szerzett be ilyen rendszert. Az igénylő felületen az adatkezelő meg nem 
változtatható módon biztosítja a közreműködő intézmény számára a KIR-ben 
nyilvántartott és a pedagógusigazolvány előállításához szükséges intézményi és 
pedagógus adatokat. 
 
A pedagógusigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az 
igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által karbantartott 
intézményi adatbázisban. A közreműködő intézményeket tartalmazó adatbázis 
módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett 
bejelentéssel lehetséges. 
 
A nyugdíjasok esetében a pedagógusigazolvány igénylések csak abban az esetben 
tekinthetők érvényesnek, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus munkakörből ment 
nyugdíjba, továbbá ha az utolsó munkahelyként megnevezett munkáltató szerepel vagy 
szerepelt a KIR adatbázisában. 
 
Ha a nyugdíjas jogosult nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a 
pedagógusigazolvány iránti igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló 
kérelemmel együtt nyújthatja be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosult 
munkáltatói igazolással igazolja, hogy pedagógus munkakörben foglalkoztatják. Ebben az 
esetben a jogosult a pedagógusigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az adatkezelő a pedagógusigazolvány előállításához szükséges személyes adatait a 
közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében meghatározott módon és ideig 
kezelhesse. 
 
A pedagógusigazolvány igénylése esetén az IAR az igénylés során feltöltött személyes 
adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok 
eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő 
adatoktól, akkor az igénylés továbbítása előtt a közreműködő intézmény köteles az 
adatváltozásokat a jogszabályban meghatározott módon bejelenteni. 
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Amennyiben a pedagógus egyidejűleg több oktatási intézménnyel áll 
pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyban, és ezen intézmények nevét és székhelyét 
fel kívánja tüntetni a pedagógus igazolványon, erre irányuló kérelmét a közreműködő 
intézménynél a pedagógusigazolvány igénylésével egyidejűleg bemutatott munkáltatói 
jogviszony igazolással kezdeményezheti. 

8. Az oktatási igazolvány érvényesítése 

A pedagógus- és oktatói igazolvány érvényessége megszűnik, ha a jogosult igazolvány 
használatára jogosító jogviszonya megszűnik. 
 A nyugállományba helyezett pedagógus pedagógusigazolványa az igazolvány 
érvényesíthetőségének évéig érvényes. Az igazolvány az érvényességre vonatkozó adat 
helyén az igazolvány érvényesíthetőségének évét tartalmazza. 

9.  Az oktatási igazolvány bevonása 

A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni - és ennek érdekében a 
jogosultat felszólítani a korábban kiadott az oktatási igazolványának beszolgáltatására - a 
következő esetekben: 

a) amennyiben az igazolványra jogosító jogviszony megszűnik, 
b) az igazolás kiadásakor. 

 
A közreműködő intézmény köteles a bevont oktatási igazolványt 30 napon belül 
megsemmisíteni, és a megsemmisítésről készített jegyzőkönyvet megőrizni. 
 
A bevont oktatási igazolványok egyedi azonosítóját a közreműködő intézmény a bevonást 
követő 8 napon belül az adatkezelő által meghatározott módon átadja az adatkezelőnek. 
 

10. Az oktatási igazolvány díja 

 

Az oktatási igazolványért a jogosultjogszabályban meghatározott mértékű  igazgatási 
szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet. 

Az oktatási igazolvány díja térítési díjat és intézményi díjat tartalmaz. A térítési díjat az 
oktatási igazolvány és az érvényesítő matrica előállításával, az oktatási igazolvány igénylés 
teljesítéséhez kapcsolódó adatkezeléssel, adatfeldolgozással, megszemélyesítéssel és fizikai 
előállítással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére kell fordítani. 
A térítési díj egy része az adatkezelő bevételét képezi. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók 
külön megállapodásban rögzítik a díj megosztásának szabályait. 
Az oktatási igazolvány díjából az intézményi díj oktatási igazolványonként 100 forint, amely 
a közreműködő intézmény bevétele. Az adatkezelő a közreműködő intézmény által 
elektronikusan továbbított igénylések adatkezelőhöz érkezését követő 5 napon belül az 
oktatási igazolványok díjainak 100 forinttal csökkentett részéről összesített elektronikus 
számlát állít ki, és küld meg a közreműködő intézmény részére, melyet a közreműködő 
intézmény 10 napon belül köteles kiegyenlíteni. 
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Ezen díjak az igénylés elutasítása, visszavonása, érvénytelenítése esetén nem kerülnek 
visszafizetésre a jogosult részére. 
A jogosult a matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni a közreműködő 
intézmény részére. 
A közreműködő intézmény nem továbbítja az oktatási igazolványigénylést vagy nem 
érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát, amíg a jogosult a (1) és bekezdésben 
meghatározott díjat meg nem fizeti. 
Ha az oktatási igazolvány cseréje a közreműködő intézmény fenntartójának az iskolai 
feladatot ellátó intézményt érintő döntése miatt vált szükségessé, az oktatási igazolvány 
díja a fenntartót terheli. Amennyiben az oktatási igazolványon szereplő személyes adatok is 
megváltoztak, az oktatási igazolvány díja a jogosultat terheli. 

11. Záró rendelkezések 

A Rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott pedagógusigazolványokat a 
közreműködő intézmény 2013. szeptember 15-éig köteles hivatalból díjmentesen az e 
rendeletben foglaltak szerint kicserélni. 
 
A NEK oktatási igazolványokra vonatkozó specifikációjának közzétételéig az oktatási 
igazolványokra vonatkozó műszaki (technikai) előírásokat a KEK KH határozza meg. 
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Melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

Igazolás     
   Igazolás sorszáma:................... 
 
1) A jogviszonyt igazoló intézmény 
a) neve:     
b) székhelyének 
címe: 

    

c) az oktatás, képzés tényleges helyének címe (ha az eltér a székhely címétől)1: 
     
2) Igazolás típusa:     
diákigazolvány 
helyett kiállított 

 
pedagógusigazolvány 
helyett kiállított 

 
oktatói igazolvány 
helyett kiállított 

     
3) A jogosult     
a) neve:     
b) születési helye és ideje: 
c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvényben meghatározott azonosító száma: 

d) lakcíme2:     

e) tanuló/hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje3: 
nappali esti levelező távoktatás más sajátos 
 

4) Az igazolás kiállításának oka4: 
a) az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van 
b) a tanulói/hallgatói jogviszony megszűnt, de a diákigazolványra való jogosultság fennáll 
c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 
alapján diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás 
 

5) Az igazolás kiállításának célja5: igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási 
igazolványokról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére 
a 6. pontban meg határozott időpontig jogosult 
 

6) Az igazolás érvényességének ideje6......(év).......(hó)......(nap) 
   
......................(település neve),......(év).......(hó)......(nap)   
     
     
bélyegző lenyomata     

   
az intézmény vezetőjének vagy az 
általa 
megbízott személynek az aláírása 

     
1 Az alapító okiratban szerepelő azon telephely címe, ahol a tanuló iskolai oktatásban 
részesül. Ha a tanuló több feladatellátási helyen veszi igénybe az oktatást, akkor azt a 
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telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul. 
2 Az utazási kedvezmény igénybevétele szempontjából érintett lakcím lehet az állandó 
lakóhely vagy a tartózkodási hely teljes címe. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó! 
4 A megfelelő rész aláhúzandó! 
5 Az igazolás kiállításának célja nem változtatható meg! 
6 Az igazolás érvényességi ideje a 4) pont a) és c) alpontja esetén 60 nap. A 4) pont b) 
alpontja esetén a kiadott igazolás érvényességi ideje a jogviszony első félév végén történő 
megszűnése esetén a megszűnést követő március 31. napja, a jogviszony második félév 
végén történő megszűnése esetén a megszűnést követő október 31. napja. 

 
 
 


