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A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása: 

 

sorszám T  Á  R  G  Y D á t u m 

1. 
Módosított köznevelési tárgyú jogszabályok szerinti 

átdolgozás 
2013. október 

2. 
CCXXXII/2013. törvény a a nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról    – életbe lép 2014.01.01-én 
2014.01.01. 

3. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás intézményéről, valamint a 

Fegyelmi eljárás rendje. (9. sz. Melléklet) 

2014. 08. 27. 
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I. BEVEZETÉS 
 
A köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben kapott felhatalmazás alapján a  

 

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt jelen 

Szervezeti és Működési Szabályzat  továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. (Kt.40.§(1) bek.) 

 

1. Az SZMSZ célja, tartalma: 

 

Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott 

közoktatási intézményben. 

 

Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem 

vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre 

felhatalmazást ad. 

 

2. Jogszabályi háttér: 

Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

 
• Magyarország Alaptörvénye 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.), 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 

• 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, 

• 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyve 

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről1 

• 1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról 

• 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

• 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 

• 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 

• 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a  

          vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól, 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  

          továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről, 

• 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

• 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai   

          tankönyvellátás rendjéről 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 

• 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes  

          szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről, 

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 
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• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak  

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

• 2/2005. (III. 1.) OM rendeletdelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról , 

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

          intézmények névhasználatáról, 

• 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól, 

• 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 
 

 

További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 

 

• az alapító okiratban foglaltak - a jogszabályban megjelölt szerv vagy felügyeleti szerv által jóváhagyott 

SZMSZ-ben  

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló  

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

• 2011. évi CXII.. tv. a személyes adatok védelemről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

• 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

• 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

• 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről 

• 2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

• 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

• 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

• 8/2006.(III.29.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 

rendelet 

• 150/2012. (VII.6.) az OKJ-ról és az OKJ módosításának és eljárási rendjéről szóló rendelet 

• 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet az OKJ-ról a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SzMM 

rendelet 

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

• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről  

• a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról 

• 2007. évi CLII. Törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

• 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendő eljárásról 
• 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

• 17/2013. (III.1.) EMMI r. a nemzeti,etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvei 

• 44/2007. (XII.29.) OKM r. a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 

• 4/2010. (I.19.) OKM r. a pedagógiai szakszolgálatokról 

• 368/2011.(XII.31.) Korm.r. az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
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Az SZMSZ hatálya 

 
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik 

belépnek az intézmény területére, használják helységeit, létesítményeit. 

 

Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény 

által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvény ideje alatt.   

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. § (2) bekezdése alapján  

 

• az intézmény vezetője készíteti el 

• a nevelőtestület fogadja el és hagyja jóvá 

• és határozatlan időre szól. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, felülvizsgálatakor, illetve módosításakor a szülői szervezet 

és a DÖK egyetértési jogot gyakorol. 

 
Az intézményben 4 intézményegység működik:  

 

• egységes gyógypedagógia módszertani intézmény-egység 

• óvodai intézményegység,  

• általános iskolai intézményegység,  

• speciális szakiskolai intézményegység,   

 

A gazdasági egység (szervezetileg a GYIGSZ -hez tartozik) 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a gyermekek/tanulók, valamint szüleik és az érdeklődők 

megtekinthetik és intézmény könyvtárában a könyvtár nyitvatartási ideje alatt, illetve az intézmény 

www.fovarosi-benedek.hu  honlapján, valamint a titkárságon. 

Tartalmáról és előírásairól  a vezetők adnak felvilágosítást. 
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II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALT INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

RÉSZLETEZÉSE ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSA  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a 

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

31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: 

 

I.20.15. számú szakmai alapdokumentum 
 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Budapest 

Tankerület megnevezése: KLIK Budapesti XX. Tankerülete 

 

OM azonosító: 038434 

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

szakmai alapdokumentuma 

1. Intézményi azonosítók: 

 1.1. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

 

• Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

• Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

• Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

• Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

• Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

 

a). A köznevelési szerv neve: 

 
   Benedek Elek  

  Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

            Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

 

  aa.) Rövid neve: Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

             

b). Feladatellátási helye; székhely: 

     Budapest  

   Magyarok Nagyasszonya  tér 22. 

   1201 

c.) Típusa: 

  egységes gyógypedagógiai konduktív pedagógiai módszertani intézmény 
 

d.) EMMI  hat. száma: 

      37/2013. (X.4.) EMMI utasítás 

      e.) Törzskönyvi azonosító: 

   494009   
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f.) Szakmai alapdokumentum kelte: 

     2013.10.04. 

 

      g.) Alapító okirat azonosítója: 

    

   I. 20.15./ 37/2013. (X.4.) EMMI utasítás 

 

      h.) Az alapítás időpontja:    

                       

    2013.10.04.  – 1916. 

 

i.) OM azonosító:    

   038434 

 

      j.) Címkód: 

   370307 / működtető GYIGSZ- rendszerben 

k.) KSH azonosító: 

     15793896-8411-322-01 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 

l.) PIR azonosító: 

     494009 

m.) Adóalanyiság 

      

n.) Adószám: 

     15799658-2-41 

o.) Bankszámlaszám: 

     11784009-15793896-10080003  működtető /GYIGSZ támogatási alszámla - Benedek 

    

2. Az intézmény tevékenységei: 
 

a.) Köznevelési és egyéb alapfeladata 

 

2.1. 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 
2.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

2.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 
2.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

2.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása   
                          (értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar) 

2.1.2. szakiskolai nevelés-oktatás 
2.1.2.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

2.1.2.2. sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása   
                          (értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar) 

2.1.2.3. kizárólag szakképző évfolyamok 
2.1.2.4. speciális szakiskola  
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Szakképesítések a 2011/2012. tanévtől kifutó rendszerben a szakiskolai képzésben 

 

 A B C D 

 Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma Szakmacsoport 
OKJ rendelet szerinti 
szakképző évfolyamok száma 

1. Gépíró-szövegszerkesztő 333460101003302 ügyvitel 2 

2. Szociális gondozó- és ápoló 33 762 010010 3302 szociális szolgáltatások 3 

 

Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakiskolai képzésben 
 

 A B C D 

 Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma Szakmacsoport 
OKJ rendelet szerinti 
szakképző évfolyamok száma 

1. Szociális gondozó- és ápoló 3476201 szociális szolgáltatások 3 

2. Ápolási asszisztens 3272301 egészségügy 4 

3. Számítógépes adatrögzítő 3134602 ügyvitel 2 

 
2.1.3. óvodai nevelés 

2.1.3.1. sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása   
                          (értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar) 

2.1.4. iskola maximális létszáma: 324 fő 
2.1.5. intézményegységenkénti maximális létszám: 

óvoda:24 fő 
általános iskola: 180 fő 

speciális szakiskola: 120 fő 
2.1.6. iskolai tanműhely 

2.1.7. iskolai tanműhely maximális létszáma: 16 
2.1.8. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

2.1.9. iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel 
nyilvántartási szám: 01-0325-04 

képzési forma megnevezése: gyógypedagógiai asszisztensképzés gyakorlóhely 
2.1.10. felsőoktatási hallgatók gyakorlati képzőhely 

 

b) Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 

    

• Továbbképzések, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése, egyéb oktatási tevékenység 

végzése. 

• Saját kazán, melegítő-konyha, gépjármű üzemeltetése / GYIGSZ - működtető 

c) Vállalkozási tevékenység 

 
 Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

   3.  Az intézmény jogállása: 

 

• A szerv önálló jogi személy 

   Működtetési Gazdálkodási feladatait a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági   

  Szervezete látja el a köztük létre jött együttműködési megállapodás alapján 
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4.  Felügyeleti szerv: 

      
         Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Tankerülete 

        1204 Budapest, Ady Endre utca 98. 

 

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

  

      5.1. 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

 

5.1.1. Helyrajzi száma: 179422/4 

5.1.2. Hasznos alapterülete: nettó 8146 nm 

5.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

5.1.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog 

5.1.5. Működtető neve: Budapest Főváros Önkormányzata 

5.1.6. Működtető székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

 

6.  Az intézmény jellegéből fakadó sajátosságok  

    

 Alap, illetve speciális feladatai: 

 

EGYMI – logopédiai ellátás -, gyógytestnevelés -, értelmi fogyatékos, autista gyermekek, tanulók integrált 

oktatását – nevelését segítő módszertani központ ( XX., XXIII. kerület), utazó szakember hálózat 

működtetése. 
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III. Szervezeti felépítés 

1.  A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése, engedélyezett létszáma,  

          feladata 

 Az intézmény engedélyezett létszáma: 128 fő,  melyből szakmai 127 fő, egyéb 1 fő. 

 

a)  Vezetők, vezetőség 

 

  A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti felépítése, struktúrája: 
 

Szervezeti szintek 

(1) 

A szervezeti szintnek megfelelő 

vezető  

beosztások  

(2) 

A konkrét  

vezetői beosztások 

megnevezése 

(3) 

1. Magasabb vezető szint Intézményvezető igazgató 

2. Magasabb vezetői szint 

igazgató-helyettes 

 

igazgató-helyettes 

intézményegység-vezetők 

• EGYMI intézményegység-vezető 

• óvodai  intézményegység-vezető 

• általános iskolai intézményegység -vezető 

• speciális szakiskolai intézményegység -vezető 

3. Középvezetői szint 

munkaközösség-vezetők 

• óvodai mkv. 

• alsó tagozat mkv. 

• felső tagozat mkv. 

• spec.szakiskola mkv. 

• EGYMI mkv. 

 

 

 

érdekképviselet 

• Közalkalmazotti Tanács elnöke 

• DÖK segítő pedagógus 

• ISZSZ elnöke 

• Iskolatanács 

• PSZ megbízott (nem reprezentatív) 

 

 

A vezetők közötti feladatmegosztás 
 

Ellátandó feladatok a vezetők 

munkaköri leírása alapján 

Feladatot ellátó vezető Egyéb /helyettes, ellenőr stb. 

A vezetők közötti feladatmegosztást a részletes munkaköri leírások tartalmazzák.  

A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. 
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Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
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Vezetési szerkezet 

 
 
Vezetői szinthez 

tartozó 
beosztások* 

Vezetőknek 
 közvetlenül 

alárendelt 
munkakörök 

A munkakörökben 

foglalkoztatható létszám 
(munkakörönként) 

Megjegyzés (teljes vagy 
részmunkakörre, csatolt 

munkakörre való 
hivatkozás) 

 
 

 

Igazgató 

 
 

• igazgató- helyettes 

• intézményegység - vezetők 

• rendszergazda 

•       iskola-titkár 

•       tanügyi adminisztrátor 

 
Intézményi szint: 120 fő 

 

• helyettes 1 fő 

• intézményegység-vezető 4 
fő 

• rendszergazda.  1 fő 

• technikai  2 fő 

 

 
 

 
 

 
Megállapodás alapján   a 

GYIGSZ alkalmazottak 

11 fő 

 

 

 

Igazgató-helyettes 

 

 
 

 

• óvodai és autista tagozat 
 

 

 

• óvónők    6fő 

• osztályfőnökök 4 fő 

• napközi-vezetők 4 fő 

• gyógypedagógiai assz. 7 fő 

• dajkák 3 fő 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Intézményegység - 

vezetők 

 

 

 

 

• általános iskola 

                  osztályfőnökök,      
                  szakostanárok,     

                  napközi     

                   csoportvezetők, ped.     
                  és gyp. assz. 

• EGYMI 

                  logopédusok,   

                  gyógytestnevelők,      

                  gyógypedagógusok,     
                utazótanárok,     

                 pszichológus 

                hab-rehab. tanítók 

• spec. szakiskola 

osztályfőnökök,     
                szakostanárok,      

                szakoktatók,     

                 tanulószoba vezető,  

                 oktatástechnikus 

 

 

 

 

 

 

• 56 fő 

 

 
 

 

 

• 26 fő 

 
 

 

 
 

• 22 fő 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 fő rész mv. 

Munkaközösség-
vezetők 

• óvoda 

• alsó tagozat 
1 – 4. évfolyam 

• felső tagozat 
5 – 8. évfolyam 

• középsúlyos 

• autista  

• szakiskola 
              9 – 13 évf. 

• EGYMI             

• 24 fő 

• 15 fő 
 

• 23 fő 
 

• 06 fő 

• 12 fő 

• 22 fő 
 

• 26 fő 

          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   + külsősök 
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Igazgató Tanács 

 
 Az Igazgató Tanács segíti az intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását, 

valamint részt vesz – jogszabályokban meghatározottak szerint – a munkáltatói jogkör gyakorlásában. 

Az Igazgató Tanács a közös igazgatású intézmény javaslattevő/döntéshozói testülete. Az intézményvezető 

döntéseinek előkészítője. Az intézményvezető munkáltatói jogkörének kivételével, illetve az SZMSZ -ben és 

jogszabályban előírt kérdésben az intézményi élet egészére kiterjedő döntési, véleményező, javaslattevő és 

konzultatív joggal rendelkező testület.  

Az Igazgató Tanácsnak a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő feladatát a módosított 

138/1992.(X.8.)Korm.r. 18.§ (4) bek. állapítja meg, mely szerint dönt az intézményegység-vezetői megbízásról 

és a megbízás visszavonásáról, továbbá gyakorolja az intézményegység-vezetők felett a munkáltatói jogokat. 

Az Igazgató Tanács az intézményegységek azonos számú képviselőiből áll. 

Az Igazgató Tanács együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői szervezet 

képviselőivel és a diákönkormányzat vezetőjével. 

A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető felelős azért, hogy 

a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét 

mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzatnak véleményezési vagy egyetértési 

joga van. 

Az Igazgató Tanács havonta egyszer, de szükség szerint rendkívüli összehívással tart megbeszélést az aktuális 

feladatokról. Az Igazgató Tanács összehívása az intézményvezető feladata.  

A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az Igazgató Tanács megbeszéléseit az elnök készíti elő és vezeti 

le. 
 

Feladata:      

• a közös igazgatású közoktatási  intézmény vezetőjének irányító munkájának segítése,      

• intézményi szintű döntések előkészítése,  nevelőtestületi és alkalmazotti                     értekezletek 

előkészítése,  

• gyakorolja az intézményegység-vezetők felett a munkáltatói jogokat 

• álláshelyekre beadott pályázatokat elbírálja, véleményezi azokat 

• az éves munkaterv előkészítése,  

• az intézmény pedagógiai munkájának ellenőrzése és értékelése 

• az osztályokban/évfolyamokban dolgozók beszámoltatása  

 

Összetétele: 

Elnök:        az intézmény  vezetője 

Tagjai:       igazgató-helyettes      döntési kompetenciával 

                   óvodai intézményegység-vezető   döntési kompetenciával 

                   általános iskolai intézményegység-vezető  döntési kompetenciával 

                   speciális szakiskolai intézményegység-vezető döntési kompetenciával 

                    EGYMI intézményegység-vezető   döntési kompetenciával 

                             KT elnöke       döntési kompetenciával 

   Intézményi Tanács vezetője    döntési kompetenciával 
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Delegáltak:    

                                     óvodai intézményegység:              2 fő   tanácskozási joggal 

általános iskola intézményegység:   2 fő  tanácskozási joggal 

speciális szakiskolai intézményegység: 2 fő   tanácskozási joggal 

EGYMI intézményegység:             2 fő  tanácskozási joggal  

 

Állandó meghívottak:    

                     szakmai munkaközösségek vezetői   tanácskozási joggal 

                     pedagógus szakszervezet helyi vezetője tanácskozási joggal 

                     diákönkormányzatot segítő tanár  tanácskozási joggal 

                     minőségfejlesztési team vezetője  tanácskozási joggal 

   szülői szervezet képviselője   tanácskozási joggal 

 

Az intézményegységek titkos szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel választják meg delegáltjaikat. 

Az érdekképviseletek vezetői (KT.,ISZSZ.,DÖK.) jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot 

gyakorolnak. 

Az Igazgató Tanács ülései nyilvánosak. Zárt ülés rendelhető el, ha az ülés témája ezt indokolja (pl.:személyi 

ügyek), melyet az elnök egy személyben rendelheti el, vagy ha valamely érdekelt ezt kéri. 

Az Igazgató Tanács munkaprogramját az  elnök állítja össze az Igazgató Tanács tagjainak közreműködésével. 

Az Igazgató Tanács ülését az elnök egy személyben hívja össze, vagy ha a tagok többsége 50%+1fő azt írásban 

kéri. 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az Igazgató Tanács teljes létszámának 25% -a azt kéri. 

Az Igazgató Tanács akkor határozatképes, ha a tagok 50%+1fő része jelen van. 

Döntéseit nyílt/titkos szavazással hozza, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 

dönt. Az elnök bizonyos esetekben titkos szavazást is elrendelhet. 

 

Az Igazgató Tanács véleményezési, javaslattevési jogkört gyakorol: 

 

- az intézményegység-vezetői megbízására és visszavonására 

- a pályáztatásukról és az azzal kapcsolatos teendőkről  

- az intézmény vezetésének és az intézményegységek munkájának összehangolásának segítése 

- valamennyi esetben, amelyet jogszabály vagy az SZMSZ hatáskörébe utal  

- erkölcsi és anyagi elismerésekről 

- kitüntetések odaítéléséről, felterjesztéséről 

- az intézményi pedagógiai programról 

- az intézményi gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekről 

- mindazokban a kérdésekben, amelyekben ezt szükségesnek tartja, vagy  

   amelyekről az igazgató állásfoglalást kér 

- a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek elé kerülő témák előkészítéséről, közös állásfoglalás 

kialakításáról 

Az igazgatótanács döntéseiről határozatot hoz, melyet ki kell hirdetni. 

 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
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           Intézményi Tanács 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján létrehozott intézményi 

tanácsa működésének ügyrendjét – összhangban az iskola éves munkatervében továbbá a szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltakkal – a következőkben állapítja meg: 

 

Az intézményi tanács ügyrendje az intézményi tanács Oktatási Hivatal által kiadott nyilvántartásba vételi 

határozatának a napján lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Módosítására az intézményi tanács jogosult. 

Az ügyrend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (5) bekezdésének e) pontja alapján 

készült.   

 

A Benedek Elek EGYMI Intézményi Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács) nevelési-oktatási intézmény helyi 

közösségek érdekeinek képviselete céljából létrehozott egyeztető fóruma, mely a nevelőtestület, a szülői 

szervezet és az intézmény székhelye szerint illetékes Fővárosi Önkormányzat delegáltjaiból álló autonóm 

testület. A Tanács jogi személy, amely az Oktatási Hivatal által vezetett hatósági nyilvántartásba vételének 

napján jön létre. 

 

A Tanács, a Tanács tagjai, póttagjai és tisztségviselői választásának és visszahívásának szabályai:  

• A Tanács megbízatása határozatlan időre szól. 

• A Tanács tagjainak száma: 3 fő.  

• A Tanácsba a delegálásra jogosult közösségek azonos számú tagot és a tagokkal egyező számú póttagot 

delegálhatnak.     

• A Tanácsba valamennyi delegáló közösség a maga nevében egy fő tagot delegálhat. A tag delegálása és a 

póttag megnevezése a delegálásra jogosult közösség döntéshozó szerve nevében a közösség vezetője által 

az igazgató írásban történő értesítésével történik.   

• Az igazgató a delegálásra jogosult közösségek személyi javaslatának közlését követő negyvenöt napon 

belül dönt az alakuló ülés összehívásáról, melyről az általa megbízott tagokat a delegáló közösségek útján, 

az ülés előtt tizenöt nappal írásban értesíti. Amennyiben az alakuló ülést követően kerül sor a tag 

delegálására, ugyanez a határidő érvényes azzal, hogy ülést – feltéve, hogy nem az elnök személyéről van 

szó – nem kell összehívni.   

 

Delegálásra jogosultak: 

1. Nevelőtestület 1 fő   Molnár Tibor Andrásné 

2. Iskolai Szülői Szervezet 1 fő  Wágner Hajnalka 

3. Fővárosi Önkormányzat  Királyné Sümegi Erzsébet 

Az intézményi tanács saját tagjainak sorából egy fő elnököt és egy fő alelnököt választ. A szavazást az 

intézményi tanács ülésén, a tanács tagjai által meghatározott módon kell lefolytatni, s arról jegyzőkönyvet 

készíteni. 

A tisztségviselők megbízatása egy tanévre szól. 

A Tanács elnöke: 

- képviseli a Tanácsot hivatalos ügyekben ügyintézés, más iskolai közösségekkel illetve   

         intézményen kívüli szervezetekkel, hivatalos szervekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás terén; 

- a Tanács nevében jognyilatkozatokat tesz; 

- az alakuló ülés kivételével – az alelnök közreműködésével – összehívja és vezeti a Tanács üléseit; 

- előterjeszti a Tanács ülésének napirendjét;   

- javaslatot dolgoz ki a Tanács tanévi munkaprogramjára; 

- a Tanács nevében részt vesz a nevelőtestület azon ülésein, ahol a munkaprogram szerint illetve az  

          igazgató meghívása alapján jelen kell lennie; 

- a Tanács nevében eljár minden, a Tanács feladatkörébe tartozó, továbbá a Tanács által rábízott  

         ügyben.    
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A Tanács alelnöke: 

- az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti feladatainak ellátásában és képviseli a Tanácsot; 

- a Tanács üléseiről jegyzőkönyvet vagy feljegyzést készít; 

- a Tanács ülései előtt legalább 15 nappal írásban értesíti a Tanács tagjait, szükség esetén póttagjait  

         az ülés időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről; 

- ellátja a Tanács által rábízott feladatokat.    

 

A Tanács ülésén a tagok csak személyesen vehetnek részt. Indokolt esetben az elnök egyetértésével az 

akadályoztatott tag helyettesíthető, de a helyettes csak tanácskozási joggal jogosult az ülésen részt venni. A 

póttagok csak az elnök személyes meghívása alapján, tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen.       

 

A Tanács tagjainak joga van arra, hogy: 

- a Tanács ülésein véleményét kifejtse, javaslatokat tegyen és részt vegyen a döntések,  

         meghozatalában; 

- a többségi döntéstől eltérő álláspontjának feljegyzésben történő rögzítését kérje; 

- az ok megjelölésével a Tanács összehívását illetve az általa fontosnak ítélt kérdés napirendre  

         tűzését kérje; 

- tájékoztatást kapjon mindazokról az információkról, amelyeket a jogszabály a Tanács számára  

         biztosít; 

- korlátlan betekintést kapjon a Tanács működésével, döntéseinek meghozatalával kapcsolatos  

         kérdésekben; 

- jogszabály, belső szabályozó norma vagy az ügyrend megsértése esetén az ügy kivizsgálását  

         kezdeményezze. 

 

Az iskolavezetéssel való konzultációs alkalmakon a Tanácsot az elnök képviseli. 

• A Tanács üléseinek állandó meghívottja az iskola igazgatója.  

• A Tanács elnöke az éves iskolai munkatervben és a Tanács munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően 

vesz részt az iskolavezetés és a nevelőtestület egyes rendezvényein. 
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Vezetői és szakértői testület 
 

A közös igazgatású intézmény vezetője: 

 

A közoktatási intézmény vezetője - a köznevelési törvény alapján – felelős az intézmény szakszerű és törvényes 

működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az  intézmény 

működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok, vagy a közalkalmazotti szabályzat nem 

utal más hatáskörbe. 

Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára 

átruházhatja.  

A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét 

jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

    
Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

 
Az iskola vezetőségét az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai 

közé az alábbi magasabb vezető beosztású dolgozók tartoznak:   

- az igazgató-helyettes 

- intézményegység-vezetők 

 

vezető beosztású 

- munkaközösség - vezetők 

 

A vezetőség feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet 

munkaköri leírásuk tartalmaz. 
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen 

irányítása alapján végzik. Munkaköri leírásuk az intézmény belső szabályzataiban rögzített. Az intézményvezető 

közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen  

felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

 

A helyettesítés rendje 

 
A nevelési-oktatási intézmény vezetője az intézményen belül az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy 

ő, vagy helyettesének vagy az intézményegység-vezetők akadályoztatása esetén a: 

 

- vezetői,   

- vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

 

Ha egyértelművé válik, hogy: 

 

a)  az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége,    

     egyéb tartós távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az       

      intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia egy személyben; 

b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó         

      teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb tartós távolléte stb.) miatt nem tudta,  

      nem  tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat az alábbi táblázatban            

      megjelölt személynek kell ellátnia. 
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A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 

• a mindenkori helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó             

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett,  

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

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri        

leírásában felhatalmazást kapott,  

• a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 

rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 

 

Az intézményvezető, illetve az intézményvezető-helyettes, valamint az intézményegység-vezetők 

akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

 

 
 

A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell A helyettesítő megnevezése 

Intézményvezető • igazgató-helyettes 

Intézményvezető és igazgató-helyettes együtt • általános iskolai intézményegység-vezető 

Intézményvezető az igazgató-helyettes és az 

intézményegység-vezetők  együtt 
• általános iskolai munkaközösség-vezető 

Óvodai intézményegység-vezető • óvodai munkaközösség vezető 

Általános Iskolai intézményegység-vezető • intézményvezető 

Speciális Szakiskolai intézményegység-vezető • intézményvezető 

EGYMI intézményegység-vezető • általános iskolai intézményegység-vezető 

 
    Szakmai tanácsadó testület: 

 
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 8.§ (3.) bek. alapján a Benedek Elek Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

hivatalos statisztikai jelentése alapján három tanítási év átlagában a Speciális Szakiskolai 
intézményegység létszáma nem éri el a törvényben meghatározott legalább ötszáz főt. 

 
Ennek alapján Szakmai Tanácsadó Testület-et nem állít fel. 
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b)  Gazdasági szervezet feladata 

 
A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó: 

 
A Fővárosi Közgyűlés 1293/2011. (V.25.) számú határozatával létrehozta a Gyógypedagógiai 

Intézmények Gazdasági Szervezetét.  Közte a KLIK és az intézmény között létrejött Együttműködési 

megállapodás alapján ellátja az intézmény működtetésével kapcsolatos teljes pénzügyi-gazdasági 

tevékenységét. A tervezési és beszámolási feladatok jogszabályi, valamint a törvényi szabályozás szerinti 

végrehajtását. 

 

A határozat értelmében a GYIGSZ és az intézmény között 2 fő gazdasági összekötő végzi feladatát, 

továbbá 8 fő technikai dolgozó munkáltatói jogkörét gyakorolja. 
 

 

 c)   Pedagógusok közösségei 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 
 
Az intézmény a köznevelésről szóló törvény figyelembe vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek 

átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 

 
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: 

 
 - Igazgató Tanácsra 

 - a szakmai munkaközösségekre 

 - a diákönkormányzatra 

 

A nevelőtestület nem ruházza át a következő jogköreit: 

 

 - helyi tanterv és a pedagógiai program és a foglalkozási program elfogadása, 

 - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása 

 

A nevelőtestület átruházza a következő jogköreit: 

 
1.) Döntési jogkörét: 

 

a)  a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; 

b)  a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, KT-val egyetértésben; 

c)  a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

d)  a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés;  

e)  a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; 

 

 

 

2.) Véleménynyilvánítási jogkörét: 

 

a) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

d) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai  

                   vélemény kialakítása;  
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3.) Javaslattételi jogkörét: 

 

a)  a tantárgyfelosztás elfogadása előtt és az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása 

során,   

b)  a szakiskolai felvételi követelmények meghatározásnál 

c) étkezési támogatások odaítélése     

d)  tankönyvtámogatások odaítélése  

e) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló  

                   pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,  

  

Minden átruházott jogkör esetében az intézmény Közalkalmazotti Tanácsának egyeztetési joga van az 

átruházott jogkör gyakorlójával. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a 

nevelőtestület megbízásából eljár. 

A tájékoztatásra meghatározott időközöket és módokat az alábbi táblázat utolsó oszlopa határozza meg. 

A nevelőtestület által átruházott jogköröket a megbízottak megjelölésével az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

IGAZGATÓ 
 

IGAZGATÓ 
TANÁCS 

Gyógypedagógiai 

Intézmények Gazdasági 

Szervezete (külső) 

ÓVODAI 

INTÉZMÉNY-EGYSÉG 

ÁLTALÁNOS 

ISKOLAI 

INTÉZMÉNY-EGYSÉG 

SPECIÁLIS 

SZAKISKOLAI 

INTÉZMÉNY-EGYSÉG 

EGYMI 

INTÉZMÉNY-EGYSÉG 

Óvónők, 

gyp.aszisztensek, dajkák Gyógy- és  egyéb pedagógusok, 

Szaktanárok - és oktatók, asszisztensek,  

külső gyakorlati képzőhelyek 

Utazótanárok, logopédusok, 

fejlesztőpedagógusok, 

konduktorok, gyógytestnevelők 

GYIGSZ üzemeltetési 

apparátus dolgozói 

TITKÁRSÁG 

 

MÍNŐSÉG- 

FEJLESZTÉSI 

MANAGEMENT 
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A nevelőtestület által átruházott jogkörök a megbízottak és beszámolásuk megjelölésével 

 

 
Megnevezés 

Jogkör 
tartalma 

 
Megbízott 

Beszámolás 

 

Döntés 

 

Vélemény 
nyilvánítás 

 

Javaslatt
étel 

 

 
Módja 

 

 
Időköze 

A nevelési-oktatási intézmény éves 

munkatervének elkészítése 
 

 

X 

  

 

intézményvezető 

és a KT. 

 

írásban 

 

évente 

A Nevelőtestület képviseletében 

eljáró pedagógus kiválasztása, 
visszavonása 

 

X 

  

 

intézményvezető 

és a KT. 

 

írásban 

évente,  

illetve  
alkalom adtán 

 
A magasabb évfolyamba lépésnek 
megállapítása 
 

 

X 

  alsó, felső és 
szakiskolai 
osztályozó  
konferencia 

 
írásban 

 
félévente 

 
Az osztályozóvizsgára bocsátás 
 

 

 

X 

  alsó, felső és 
szakiskolai 
osztályozó 

konferencia 

 
írásban 

 
félévente 

Tanulók fegyelmi ügyeiben való 
döntés 

X   fegyelmi tanács írásban eseti 

 

 
Megnevezés 

 

Jogkör tartalma 

Megbízott 

Beszámolás 
 

 
Döntést hoz 
 
 

 

 
Vélemény 

nyilvánítás 

 
Javaslat

tétel 

 

Módja 

 
Időköze 

 

A tantárgyfelosztás elfogadása előtt 
 

 

 

 

X 

alsó, felső 
tagozatos és 

napközi mkv. és a 
KT. 

 
szóban 

tanév 
eleje  

és félév 

 
nevelőtestület 

A speciális szakiskolai felvételi 
követelmények meghatározása 

 X szakiskolai  

intézményegység 
vezető 

írásban tanév 

elején 

Intézmény-

vezető 

 

A nevelési-oktatási intézmény 
költségvetésben szakmai célokra 
rendelkezésre álló pénzeszközök 
felhasználásának megszervezése 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Szakmai 
munkaközösségek 
a KT.-val 

 

szóban 

klts.vetés 

tervezési 
idő 

 

Intézmény-
vezető 

Az intézményvezetői pályázathoz 

készített vezetési programmal 
összefüggő szakmai vélemény 
kialakítása 

 

 

X 

  
Szakmai 

munkaközösségek 
A KT.-val, DÖK, 
ISZSZ 

 
írásban 

 
eseti 

 
fenntartó 

 
Beruházási és fejlesztési tervek 
megállapítása 

 

 

X 

 

 
 
igazgató tanács a 
KT.-val 

 
szóban 

 
költségve
tés 

tervezése 

intézményveze
tő 

Étkezési támogatások odaítélése 
 X szociális biz. 

DÖK. és ISZSZ. 
írásban félévente intézményveze

tő 

Tankönyvtámogatások 
felhasználásának odaítélése 

  

X 
alsó, felső 
szakisk. mk. 
DÖK. és ISZSZ 

írásban tanév 
elején 

intézményveze
tő 
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 e)  Nevelő – oktató munkát segítő alkalmazottak munkarendje 

 
A közalkalmazottak munkarendjének szabályozása 

 

A közoktatásban alkalmazottak körét a köznevelési törvény rögzíti. 

A közalkalmazottak munkarendjét a munka végzésének és díjazásának egyes szabályait a KLIK 

iránymutatásával Kormányhatározat alapján történik, összhangban a Munkatörvénykönyvével, valamint a 

Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénnyel és a Kollektív Szerződéssel. 

 

A közalkalmazottak munkarendje 

 

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.00 óra és délután 18.00  óra 

között iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől (06.00) egy pms. a vezető beérkezéséig (7.00) az ügyeletes nevelő 

(7.30), a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást/ügyeletet tartó pedagógus felelős az iskola 

működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.  

 
A nem szakmai közalkalmazottak munkarendjének szabályozása 

 
A fenti jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése 

érdekében. Munkaköri leírásukat a GYIGSZ igazgatója készíti el és az intézményvezető tudomásul veszi, 

melyek az intézmény működési szabályzatai között megtalálhatók.  A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével a nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét a GYIGSZ igazgató 

határozza meg az iskola igazgató javaslata alapján. 

A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető javaslat írásos utasításával történik. 

 
Szakmai közalkalmazottak (pedagógus és pms.) munkarendje 

 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti.  

A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus és pms. közalkalmazottak heti teljes 

munkaideje 40 óra, mely a 32 kötelező órákból, a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával, vagy a 

gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához 

szükséges időből áll. A fennmaradó 8 órával szabadon rendelkezhet. 

 

A pedagógusok és a pms. napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az igazgató állapítja meg az 

igazgató-helyettes, intézményegység-vezető javaslatára, az intézmény órarendjének függvényében. A 

pedagógusok és a pms. ügyeleti rendjére a munkaközösségek vezetői tesznek javaslatot. A konkrét 

napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsősorban figyelembe venni. 

A pms. az óraközi szünetekben a tanulókkal és az ügyeletes pedagógusokkal együtt az ügyeleti helyen 

tartózkodik. Számára a becsöngetést követően - a tanóra alatt – és délután a foglalkozások alatt kell 10’ 

szünetet biztosítani (minimum délelőtt 2, délután 2), amennyiben a tanóra vagy a foglalkozás ezt 

megengedi. 

 

A pedagógus és a pms. köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

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

megjelenni. 

 

A pedagógus és a pms. a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon 720 -ig köteles jelenteni az intézmény ügyeletes vezetőjének. A 

folyamatosan tartós távollévő (egy hetet meghaladó) esetén minden pénteken 12.00-ig köteles jelenteni a 
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további távolmaradását. A hiányzó pedagógus és pms. köteles várhatóan egy hetet meghaladó 

hiányzásának kezdetekor tanmeneteit – foglalkozási terveit - az intézményegység-vezetőjéhez eljuttatni, 

hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár/pms. biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti 

szakszerű előrehaladást. 

 

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

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

megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előre haladni, a 

szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 

A tanórák elcserélését az igazgató-helyettes engedélyezi. 

 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felül- a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres 

vagy az esetenkénti alap feladatokon felül – a 40 órás munkarenden belül - a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az igazgató-helyettes és/vagy intézményegység-vezetők javaslatainak 

meghallgatása után.  

A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés elve. 

 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztályzatokkal értékelje  

(minimum havi egy jegy), valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül írásban visszajelzéseket 

adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő tennivalókról, 

feladatokról. 

 
 f)  Tanulók közösségei 

 

Az intézmény tanulóinak munkarendje, a házirend 

 
Az intézmény házirendje, mint belső jogforrás tartalmazza a tanulók helyi joggyakorlásának formáit, a 

tanulók kötelességeinek ellátási rendjét, valamint a tanulók közösségeinek munkarendjének részletes 

szabályozását.  

 

A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban 

a szülők/pedagógusok ügyelnek. A házirendet – az intézmény vezetőjének előterjesztésére- a 

nevelőtestület fogadja el a törvényben meghatározott szervezetek egyetértésével. 

A házirend egy példányát minden szülőnek a beiratkozáskor át kell adni. A házirend esetleges 

változtatásairól írásban értesítjük a tanulókat/szülőket. 

A házirendet bármely érdeklődő megtekintheti az iskola könyvtárában. 

 
A gyermek/tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések. 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012 EMMI rendelet alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a gyermek, tanuló 

távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket. 

 
Részletesen a Házirend tartalmazza. 

 

A fenti jogszabályi kötelezés alapján, figyelembe véve a hivatkozott rendelet 20. §-ában foglaltakat az 

alábbiak szerint kerül szabályozásra a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának  igazolási 

rendje: 

 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
2014. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 24 

ÓVODA 

 

Ha a gyermek beiskolázását megelőző évben az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia 

kell. A szülők igyekezzenek a késést elkerülni. Ha késnének, kötelesek telefonon jelezni a csoport-vezető 

számára. Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján 09.00 óráig kell 

bejelenteni az óvoda felé. 

Betegségből gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vesszük be ismét a gyerekközösségbe! 

 

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: 

 

- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,  

- a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolással az óvónő részére való  

  átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell       

  átadni. 

- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott (óvoda látogatási)      

  kötelezettségének eleget tenni 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb 

igazolást az ellenőrző könyvbe kell bejegyeztetni (kivéve a szakképzésben résztvevő tanuló, aki 

táppénzes papírral igazolja). 

Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás 

esetén az igazgató adhat. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. 

 

A mulasztás igazolható: 

• a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra, 

• a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta, 

• a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget 

tenni.  

 

A szülők (gondviselők), a mulasztásról már az első napon reggel 9.00 óráig értesítsék az intézményt 1-

2830377 telefonon. 

A tanulók az igazolást legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán adják át.  

A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. 

Ha az igazolatlan mulasztás általános iskolai tanuló esetében 30 óra felett, szakiskolai tanuló estében 19 

óra felett van, a tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, nem tanköteles 

korú tanuló esetében a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet). 

Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem 

kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) felhívó levélben értesítenie kell. 

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, de az órarend szerinti foglalkozásról önkényesen távol 

marad – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben büntetést von maga után. Az 

órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség.  

A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 

A tanuló által vállalt nem kötelező választható (fakultációs) órákról, szakköri foglalkozásokról, 

tanulószobáról való késés és hiányzás esetén a szülőt értesíteni kell. 

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. 

Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanuló szülőjét és kéri az igazolás bemutatását. Ha az 

iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét.  

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely 

szerint illetékes jegyzőt értesíteni. 
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A szülő nagyon indokolt esetben egy félévben összesen három munkanapot a két félévbe hat munkanapot 

- nem alkalmat - igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos vagy hatóság dokumentálhat, mely igazolást a 

szülőnek is alá kell írnia. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, melyet 

a magatartásjegynek is tükröznie kell: 

 

Általános iskola 

 

• 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max.: 4 lehet 

• 8 óra esetén osztályfőnöki intés a magatartás jegy max.: 3 lehet 

• 12 óra esetén igazgatói intés a magatartás jegy max.: 2 lehet 

• 20 óra esetén tantestületi megrovás a magatartás jegy max.: 2 lehet. 

 

Ha a nem tanköteles korú tanuló az igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát (egy tárgy esetén az ötöt) az 

osztályfőnök felhívó levélben köteles a szülőt értesíteni. 

Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót – a szülő értesítése és az igazgató döntése után - 

törölni kell az iskola tanulóinak sorából, kivéve a tanköteles korúakat. Ha a tantárgyak valamelyikéből a 

tanuló hiányzása eléri a tanítási órák 30 %-át, a tanítási év végén osztályozó vizsgát tehet. Aki ennél 

többet mulaszt, az osztályozó konferencia ennek ellenére engedélyezheti a vizsgára bocsájtást a javító 

vizsga időszakában ( augusztus ).  A tanár, átadott hatáskörben a szakmai munkaközösség  ( osztályozó 

konferencia )- engedélyével– mérlegelve az összes körülményt (pl.: betegség ) – dönthet úgy, hogy a 

tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. 

  

Speciális szakiskola 

 

A szakképzésben résztvevő  tanuló csak táppénzes papírral igazolhatja távollétét. Az egyéb évfolyamos 

tanuló az addig megszokott módon igazolhatja távollétét. 

 

• 3 igazolatlan óra esetén: osztályfőnöki figyelmeztetés 

• 7 igazolatlan óra esetén: osztályfőnöki intéz 

• 12 igazolatlan óra esetén: felszólítás a szülő felé 

• 13 órától feljelentés az illetékes önkormányzat jegyzőjénél és osztályfőnöki megrovás 

• 19 igazolatlan óra esetén: fegyelmi eljárás elindítása és igazgatói figyelmeztetés 

 

A 9.-10. évfolyamon egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem 

haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt nem osztályozható.  

A szakképző évfolyamokon, az elméleti tanítási órák 20%-ot meghaladó mulasztása esetén évet 

ismételhet. A nem tanköteles korú tanuló tanulói jogviszonya megszüntethető. A tanár, átadott 

hatáskörben a szakmai munkaközösség  ( osztályozó konferencia és az igazgató )- engedélyével– 

mérlegelve az összes körülményt (pl.: betegség ) – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó 

vizsga letételét. Ha a tantárgyak valamelyikéből a tanuló hiányzása eléri a tanítási órák 30 %-át, a tanítási 

év végén osztályozó vizsgát tehet.   
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A térítési díj befizetésére/visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

Intézménytípusunkban tandíj befizetés nincs. 

 

Az étkezési térítési díjának befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 
1/ A térítési díj befizetése 

 A térítési díj befizetésének módja: 

  készpénz,  

 A térítési díj befizetésének határideje: 

  minden hónap harmadik és negyedik hétfője 

 A befizetés bonyolítási módja: 

    készpénz fizetés esetén: 

   az intézmény földszintjén található pénztárába a pénztári óráknak megfelelően,  

2/ A térítési díj visszatérítése 

  

 A térítési díj visszatérítése 

- a következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül, így külön kp. visszatérítés nem   

  történik,  

- készpénzben az intézményi jogviszony megszűnését követően történik, az érintett írásbeli     

  értesítését követően. 

 
 g)  Szülői szervezet 

 
A szülői szervezet véleményezési és egyetértési joga egyes ügyekben: 

 

A nevelő-oktató munka segítésére, a szülők és az iskola kapcsolattartásának erősítésére, valamint az 

iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletéért szülői szervezet működik intézményünkben.  

A szülői szervezet érdekegyeztető szerv, a szülőket osztályonként 1 fő képviseli.  

Tagjait a szülők a tanév első szülői értekezletén nyílt szavazással választják meg, illetve felsőbb 

évfolyamon újraválasztják, vagy új tagokat választanak. 

A működéséhez szükséges helyiséget az iskola térítésmentesen biztosítja. A szülői szervezet él a 

jogszabályok adta jogköreivel, és aktívan részt vesz az intézmény életében. Saját munkaterv alapján 

dolgozik.  

A közös igazgatású intézmény szülői szervezet képviselője részt vesz azokon a tantestületi 

értekezleteken, Igazgató Tanácsi üléseken, amelyeken az iskola céljait fogalmazzák meg; a Pedagógiai 

Programot, vagy a tanulók életét meghatározó szabályzatot fogadnak el. 

Az osztályok szülői szervezetét az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott 

képviselőjük, vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 

A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: 

 

a) véleményezési jog: 

• munkaterv véleményezése – a 20/2012 EMMI rendelet alapján,  

• ha az intézményben nem működik óvodaszék, iskolaszék, akkor minden olyan kérdésben, 

melyben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, a szülői 

szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni.  

• a tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt, az iskolai szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményének meghallgatásával – 23!2004 OM rendelet alapján 
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egyetértési jog: 

 

• ha nem működik óvodaszék, iskolaszék akkor egyetértési jog illeti meg a szülői szervezetet a 

pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adásra vonatkozó szabályozása terén  

• az első tanítási óra 8 óránál legfeljebb negyvenöt perccel korábban megkezdése tárgyában  

•  

A szülő szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat: nem határoz meg, 

   
h)  Óvoda-, Iskolaszék 

 
  A közös igazgatású közoktatási intézményben óvoda- és iskolaszék nem működik 

 
2. A vezetők és a intézmény-egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája: 

 

a) A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 
 
Vezetői szint 

 
Szervezeti egység 

 
Rendje és formája 

 
Egyéb 

Legfelsőbb 

vezetői szint 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

és 

intézményvezető-

helyettes 
 

 

 

 

 
 
1.számú   

intézményegység  neve: 

 

Óvodai 
intézményegység 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 
2. számú  

intézményegység neve: 

 

 
Általános Iskolai 
intézményegység 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 
3. számú  

intézményegység neve: 

 

Speciális  
Szakiskolai 
intézményegység 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

4. számú szervezeti egység 
neve: 

 

EGYMI 
intézményegység 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú szervezeti egység 
neve: 

 

 

Óvoda 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 
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Vezetői szint  I. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intézményegység-vezetők 

 

 
 

 

 

 
2. számú szervezeti egység 

neve: 

 
 

Általános Iskola 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

 
3. számú szervezeti egység 

neve: 

 
 

Speciális Szakiskola 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

4. számú szervezeti egység 

neve: 
 

 

EGYMI 
Intézmény 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Középvezetői szint 
 

 

 

 

 

1. számú szervezeti egység,  

neve: 

 
 

Óvodai és autista 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

 

 

2. számú szervezeti egység,  
neve: 

 

Alsó tagozat 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

2. számú szervezeti egység  
neve: 

 

 
 

Felső tagozat 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

3. számú szervezeti egység 

neve: 
 

 

 

Speciális Szakiskola 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

4. számú szervezeti egység 

neve: 

 
 

EGYMI 
 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 
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a1) A közös igazgatású intézmény vezetője: 
 

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű 

és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az  intézmény működésével 

kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok, vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal 

más hatáskörbe. 

 Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más 

alkalmazottjára átruházhatja.  

A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét 

jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

   
     a2) Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

 

Az iskola vezetőségét az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen 

munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:   

   ·        az igazgatóhelyettes 

   ·        intézményegység-vezetők 

   ·        munkaközösség-vezetők 

 

A vezetőség feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, 

amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. 
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató 

közvetlen irányítása alapján végzik. Munkaköri leírásuk az intézmény belső szabályzataiban rögzített. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. 

 

     a3)   Az iskola dolgozói 

 

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó 

által engedélyezett létszámban az intézmény vezetője alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat 

munkaköri leírásaik alapján végzik.  

 
A kapcsolattartás rendje 

A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények: 

 

- Az intézménynek az intézményegységgel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania. A   

    napi kapcsolattartásnál az intézményvezető és az intézményegység vezetőnek is    

    kezdeményeznie kell a kapcsolat felvételt. 

-  Az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt,hogy:  

 

• az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva az  

intézményegységet, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, 

• az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy az 

intézményegység is megfelelő súlyt kapjon.   

 

- Az intézményegységek vezetői kötelesek minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos   

   fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé. 
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A kapcsolattartás formái: 

 - személyes megbeszélés, tájékoztatás, 

 - telefonos egyeztetés, jelzés, 

 - írásos tájékoztatás,  

 - értekezlet,  

 - az intézményegység ellenőrzése stb. 

 

  A1) Az intézményi közösség 

 

Az intézményi közösséget az intézmény dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 

Az intézményközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat a felsorolt közösségek révén és módon 

érvényesíthetik. 

 

  A2) Az intézmény alkalmazotti közössége 

 

Az intézmény alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve 

munkaviszonyban álló dolgozóik alkotják. 

Az intézményi közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamit iskolán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok ( Mt., Kjt., és ezekhez kapcsolódó rendeletek), 

valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata rögzíti. 

   
A3) A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus és pms. munkakört betöltő alkalmazottja.  

A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. 

Véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására állandó vagy 

ideiglenes munkacsoportokat hozhat létre: 

  A munkacsoportok létrehozásáról az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet. Az alkalmi 

munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 

 
A4) A nevelőtestület értekezletei 

 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

  - tanévnyitó értekezlet, 

  - tanévzáró értekezlet, 

  - félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

  - nevelési értekezlet, 

  - munkaértekezlet 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 25 százaléka azt kéri, 

illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. 

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

- a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van, 

- a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési    

   szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással is 

dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletekre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a  

tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. 
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 A5) Az iskola fegyelmi bizottsága (közössége) 

A tanulók fegyelmi ügyeinek tárgyalására állandó fegyelmi bizottság működik, melynek tagjai: 

  

- az iskola igazgatója  és/vagy helyettese és/vagy az intézményegység vezető, az általa megbízott                  

  tanár (elnök) 

- Gintliné Orosz Csilla, Antal Brigitta, Hegedüs Tamás János 

 - a diákönkormányzatot segítő tanár  (érdekvédelmi céllal) 

 - gyermek –és ifjúságvédelmi felelős 

 

           A6) Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása 

• Az Igazgató Tanács/ Intézményi Tanács /Vezetőség és a Nevelőtestület 

A Nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató és az intézményegység-vezetők 

segítségével a megbízott pedagógus-vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

A kapcsolattartás fórumai: 

- vezetőségi ülések 

- Igazgató Tanácsi 6 Intézményi Tanácsi ülések 

- kibővített vezetőségi ülések 

- a különböző értekezletek, megbeszélések 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 

A vezetőség az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

megbeszéléseken, munkaközösségi értekezleteken értesíti a nevelőket. 

 

Az iskolavezetőség (Igazgató Tanács) tagjai kötelesek: 

- az ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés  

  döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait  

  közvetíteni az  igazgató tanács, az iskolavezetőség felé. 

  

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

vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

 

b.) Szakmai munkaközösségek; együttműködésének és kapcsolattartásának rendje: 

 

Az iskolában dolgozó pedagógusok szakmai együttműködését az azonos szakmai feladatoknak 

megfelelően szakmai munkaközösségek segítik. ( Óvodai/autista, Alsó tagozatos, Felső tagozatos,  

szakiskolai, EGYMI.) 

A szakmai munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő-

oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. Kidolgozza a tantervi szabályozás szerint a 

tananyag tantárgyankénti felosztását, meghatározza a kollégák számára a helyi tanterv fő irányait, segíti a 

tantárgyak közötti együttműködést. Közreműködik a tankönyvek megválasztásában és együttműködik a 

főiskolák illetékes tanszékeivel.  

A hatékony szakmai együttműködés érdekében a munkaközösség tagjai látogatják egymás tanítási óráit.  

A tantestület jogosítványai közül átruházott jogkörben a munkaközösség véleményezi a tagjait érintő 

tantárgyfelosztást.   

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a 

munkaközösség tagjai jelölik (minimum kettő főt), mely után az igazgató a munkaközösség-vezető 

személyéről dönt és bízza meg egy évre, amely évente meghosszabbítható. A munkaközösség-vezetők 

munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. Legfontosabb feladatuk a munkaközösség munkájának 

koordinálása, a munkaközösség véleményének képviselete az iskolavezetésnél és a szakmai fórumokon.  
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Az egyes tanévekre – a munkaközösség véleménye alapján – rövid munkatervet készít, amely 

tartalmazza a szakmai programokat, a javasolt szakköröket, a továbbképzési lehetőségeket (az iskolai 

munkaprogram, a versenykiírások alapján).  

Tanév közben – a munkaközösség tagjaival együtt – figyelemmel kíséri a szakmai szervezetek által 

szervezett programokat, versenyeket, és gondoskodik a velük kapcsolatos szervezésről és adminisztrációról.  

 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 

- Óvodai és autista munkaközösség 

- Alsó tagozatos munkaközösség 

- Felső tagozatos munkaközösség 

- Szakiskolai munkaközösség 

- EGYMI munkaközösség 

 

   a/ óvodai és autista munkaközösség                 

tagjai:      az óvodapedagógusok és asszisztensek, autista osztályfőnökök,    

       napközi csoportvezetők, asszisztensek, dajkák  és az  igazgató-   

       helyettes   

b/ alsó tagozatos munkaközösség   

                                        tagjai:   alsós osztályfőnökök, napközi csoportvezetők, a     

                                                     tagozatban tanító szakos tanárok, és  az  ált.isk. igazgató-helyettes 

   c/  felső tagozatos munkaközösség       

      tagjai:   felsős osztályfőnökök, napközi csoportvezetők,          

                       tagozatban tanító szakos tanárok és az ált.isk.igazgató-helyettes 

   d/  speciális szakiskolai munkaközösség          

                                      tagjai: szakiskolai osztályfőnökök, szakoktatók, külső műhelyfőnökök, a  

                                                      szakiskolában tanító szakos tanárok, az gyakorlati oktatás-vezető   

                                                      és az igazgató 

   e/  EGYMI munkaközösség                    

                                          tagjai:   utazótanárok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, gyógytestnevelő,  

                                                      EGYMI igazgató-helyettes 

     

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: 

- a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

- az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

- egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeret szintjének folyamatos   

   ellenőrzése, mérése, értékelése, 

- pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, írása, szervezése, lebonyolítása, 

- a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

- a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése,  

  felhasználása, szertárfejlesztés,  

- a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,  

- javaslattétel az iskola igazgatója felé a munkaközösség-vezető személyére, 

- segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a   

   munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez,  

- a központi (országos) szakmai szervezetek által előírt mérések elvégzése és   

értékelése. 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
2014. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 33 

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott 

munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint 

tevékenykednek. 

 

 

Kapcsolattartásért 

felelős 

Kapcsolattartás 

módja 

Kapcsolattartás 

gyakorisága 

Ellenőrzés, 

értékelés 

Dokumentálás 

módja  

Munkaközösség-

vezetők 

Szervezett 

megbeszéléseken 

és napi munka-

kapcsolatban 

Havi egyszeri 

alkalommal 

munkaközösség-

vezetői 

megbeszéléseken, 

napi gyakorlatban 

folyamatosan 

Ellenőrzést 

végző igazgató-

helyettesek, 

igazgató 

Értékelés szóban 

és az éves 

pedagógus 

minősítésnél 

írásban 

Feljegyzés, 

jelenléti ív  

 

A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás rendje: 

 

A kapcsolattartásért felelős: a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

                    

A kapcsolattartás módja: intézményi jelzés írásban a szolgálatoknak. Az írásos jelzés és visszajelzés 

tanügy-igazgatási dokumentumok között történő iktatása. Szükség szerint eset megbeszélések az 

osztályfőnökök bevonásával, szükség szerint családlátogatás a szolgálat, a gyermekvédelmi felelős és az 

osztályfőnök együttes részvételével.  

 

Ellenőrzés módja: felelős: igazgató dokumentum ellenőrzéssel, konzultációkon való részvétellel.  

 

Dokumentálás módja: határozatok és levelezés tanügy-igazgatási dokumentumok között nyilvántartva. 

Családlátogatásokról, esetmegbeszélésekről feljegyzés, napló bejegyzés készítése.  

 

• A nevelők és a tanulók 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

a/ az igazgató 

     az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diák-közgyűlésen illetve a    

                    diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül,  

b/  az osztályfőnökök 

      az osztályfőnöki órákon  tájékoztatják a tanulókat. 

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

képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a  

nevelőtestülettel. 

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

írásban köteles tájékoztatni. 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (kivéve magyar nyelv és irodalom) csak egyetlen  

osztályzat adható.  

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

megilleti a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, 
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szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő kérdéseket iskolagyűlésen, valamint 

kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

• A nevelők és a szülők 

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

       a/ az igazgató:                

   a szülői munkaközösség tagjain keresztül, illetve iskolai összevont szülői  

értekezleteken 

       b/ az osztályfőnökök:    

   az osztályszülői értekezleten, fogadóórán tájékoztatják. 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

 - szülői értekezletek, 

 - fogadó órák, 

 - levél, egyéni beszélgetés. 

A szülői értekezletek, és fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként tartalmazza. Az osztályok 

szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább három szülői értekezletet tart. 

Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató vagy az osztályfőnök rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze. 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként- az igazgató által kijelölt időpontban tart fogadóórát. 

Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor 

erre - a rendkívüli eseteket leszámítva - telefonon vagy írásban történő időpont egyeztetés után kerülhet 

sor. 

 
 c)  A Diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti     

  kapcsolattartás formái és rendje 
 

A kapcsolattartás formái: 

 - személyes megbeszélés,  

 - tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés,  

 - írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

 

Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 

- átadják a diák-önkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diák önkormányzat 

véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges 

dokumentumokat; 

 - a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre biztosítják; 

- megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével kapcsolatban 

feltett kérdésekre; 

- a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény működtetése, 

illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 
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 - gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása miatt átvett 

dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról; 

 - aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve ahová 

meghívták, s az, az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos kérdéseket érint; 

 - gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) a 

diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól. 

  
A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

 

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 

Az intézmény a működés feltételeként biztosít: 

 - a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 

 - a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat,  

 - illetve a működés - költségvetés függő - anyagi támogatását. 

 

A diákönkormányzatnak biztosított működési feltételek 

 

A diákönkormányzat működéséhez közvetlenül szükséges helyiség: 

 - az aktuális szabad helyiség 

A helyiség igénybevétele: 

- időben nem korlátozott, de nem zavarhatja az oktatási órát / foglalkozást 

A diákönkormányzat működéséhez rendelkezésre bocsátott berendezések: 

 valamennyi eszköz és berendezés 

A berendezések használatával kapcsolatos egyéb előírás:  

 az eszközöket, berendezéseket csak felnőtt kezelheti 

A diákönkormányzat támogatása: 

- a diákönkormányzat az intézmény által a számára kijelölt helyiséget és berendezésit a működése 

erejéig térítés nélkül használhatja, 

- a diákönkormányzat kérésre, az intézményvezető beleegyezésével jogosult térítés nélkül 

használni az intézmény egyéb helyiségeit is (pl. közgyűlés, egyéb rendezvény stb.). 

 

 d) Az intézményi sportkör (DSK), valamint az intézmény vezetése  közötti kapcsolattartás  

 formái és rendje 

 

  Az intézményben diák-sportkör szervezés alatt áll. 

 

 

 e) A vezetők és a közös igazgatású közoktatási intézmény szülői szervezete közötti  

 kapcsolattartás formája 

 

Az intézményben  Óvodaszék valamint Iskolaszék nem működik, ezért feladatát az közös igazgatású 

intézmény Szülői Szervezete látja el. 

 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet 

hozhatnak létre. 

A nevelő-oktató munka segítésére, a szülők és az iskola kapcsolattartásának erősítésére, valamint az 

intézmény-használók érdekeinek jobb képviseletéért intézményünkben közös szülői szervezet működik.  

A szülői szervezet érdekegyeztető szerv, a szülőket csoportonként/osztályonként 1 fő képviseli.  
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Tagjait a szülők a tanév első szülői értekezletén nyílt szavazással választják meg, illetve felsőbb 

évfolyamon újraválasztják, vagy új tagokat választanak. 

A működéséhez szükséges helyiséget az iskola térítésmentesen biztosítja. A szülői szervezet él a 

jogszabályok adta jogköreivel, és aktívan részt vesz az iskola életében. Saját munkaterv alapján dolgozik.  

Az iskolai szülői szervezet elnöke részt vesz azokon a tantestületi értekezleteken, Igazgató Tanácsi 

üléseken, amelyeken az iskola céljait fogalmazzák meg; a Pedagógiai Programot, vagy a tanulók életét 

meghatározó szabályzatot fogadnak el, illetve a törvény egyeztetési és véleményezési jogot biztosít 

számára. 

Az osztályok szülői szervezetét az egy osztályba járó tanulók alkotják. 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott 

képviselőjük, vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 

A szülők szülői szervezetet hoztak létre. Annak nevét, megalakításának időpontját a 6/2 sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

Az intézmény vezetőjének biztosítani kell, hogy a szülői szervezet: 

 

• az óvodai nevelési év és az iskolai tanév rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a 

nevelési év és a tanév rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell 

átadni, hogy legalább 7 nap (munkanap) rendelkezésre álljon a véleményalkotásra; 

 

 

• az óvodában óvodaszék az iskolában iskolaszék nem működik, így a szülői szervezet 

véleményt mond az intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének 

meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 napot (munkanap) kell biztosítani; 

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. 

Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés, melynek koordinálója az 

intézmény felső tagozatos munkaközösség vezetője. 
 

 

A nevelési/pedagógiai programról való tájékoztatás kérés szabályai 

 

A tájékoztatás kérés iránti igény bejelentésének helye: 

 
Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola titkársága   

 
A tájékoztatás kérésének időpontja:   hivatali időben 
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A szülői szervezet megnevezése 

 

 

Szülői szervezet megnevezése Megalakításának időpontja 

Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola  

Szülői Szervezete 

 

2004. október 1. 

 
 

f) A vezetők és az óvoda- és iskolaszék közötti kapcsolattartás formája 

 

  A közös igazgatású közoktatási intézményben óvoda- és iskolaszék nem működik 

  

 g) Az intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje 
 

Szervezeti 
egység 

Partner (másik) 
szervezeti egység 

Rendje és formája 
Egyéb 

1.  szervezeti 

egység 
 

 

 

 

 

Óvoda 

 

2. számú szervezeti   

    egység  neve: 

 

Általános 

Iskola 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

4. számú szervezeti  

   egység  neve: 

 

Módszertani 

Intézmény 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

 

 

 

 

 

2.  szervezeti 

egység 
 

 

 

 

 

Általános Iskola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú szervezeti 

egység  neve: 

 

Óvoda 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

3. számú szervezeti 

egység neve: 

 

Speciális 

Szakiskola 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

                                        4. számú szervezeti 

egység  neve: 

 

Módszertani 

Intézmény 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 
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3. szervezeti 

egység 
 

 

 

 

 

 

 

Módszertani 

Intézmény 
 

 

 

 

1. számú szervezeti 

egység neve: 

 

 

Óvoda 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

2. számú szervezeti 

egység  neve: 

 

Általános 

Iskola 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

3. számú szervezeti 

egység neve: 

 

Speciális 
Szakiskola 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

4. számú szervezeti    

         egység ( külső ) 

  Inkluzív intézmények  

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

                                                                            folyamatos, napi 

- Egyéni beszélgetések                                       folyamatos, napi 

 

 

 

 

 

4. szervezeti 

egység 
 

 

 

 

 

 

 

Speciális 
Szakiskola 

 

 

1. számú szervezeti 

egység neve: 

 

Általános Iskola 
 

 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 
rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

 

 

2.számú szervezeti 

egység neve: 

 

 

Módszertani 

Intézmény 
 

 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: 

munkaterv szerint 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

esti megbeszélések 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, 

rendszeressége: 

folyamatos, napi  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

eseti rendszerességgel 

 

  

3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 
  a) Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról: 

1/ az igazgató 

 

- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diák-közgyűlésen illetve a 

diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül,  
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2/  az osztályfőnökök 

 

     - az osztályfőnöki órákon  tájékoztatják a tanulókat. 

 

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

képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

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

írásban köteles tájékoztatni. 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (kivéve magyar nyelv és irodalom) csak egyetlen osztályzat 

adható.  

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

megilleti a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, 

szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő kérdéseket iskolagyűlésen, valamint 

kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

  b) Pedagógusok közösségei – szülői szervezet 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról: 

      

1/ az igazgató:                

a szülői munkaközösség tagjain keresztül, illetve iskolai összevont szülői       

értekezleteken 

        

2/ az osztályfőnökök:    

az osztályszülői értekezleten, fogadóórán tájékoztatják. 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

 - szülői értekezletek, 

 - fogadó órák, 

 - levél, egyéni beszélgetés. 

 

A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként tartalmazza. Az osztályok 

szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább három szülői értekezletet tart. 

Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató vagy az osztályfőnök rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze. 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként- az igazgató által kijelölt időpontban tart fogadóórát. 

Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor 

erre - a rendkívüli eseteket leszámítva - telefonon vagy írásban történő időpont egyeztetés után kerülhet 

sor. 

 

A szülők írásbeli tájékoztatója 

 

Tanév elején az iskolavezetőség minden szülőhöz eljuttatja a tanév rendjének kivonatát. 

Az érdemjegyeknek az ellenőrző könyvben történő folyamatos vezetése a tanuló/tanár kötelessége, 

ellenőrzése a gondviselő felelőssége. Az ellenőrző könyv tartalmát havonta az osztályfőnök köteles 

ellenőrizni. 

Az osztályfőnök levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, 

vagy súlyos fegyelmi vétség esetén. Az osztályfőnök ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket a 

fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről, lehetőleg egy héttel, de 

legalább három nappal az esemény előtt. 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével. 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról és 

házirendjéről az iskola igazgatójától, az igazgató-helyettestől valamint az intézményegység-vezetőktől az 

iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek 

tájékoztatást. 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A 

pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken található meg: 

 

- az iskola fenntartójánál, 

- az iskola tanári szobájában, 

- az iskola igazgatójánál és az igazgatóhelyettesnél 

- az intézményegység-vezetőknél 

- az iskola könyvtárában. 

 

   c) Óvoda- iskolaszék – egyéb intézményi közösségek 

 

Az intézményben óvoda- és iskolaszék nem működik 

 

  d) A GYIGSZ és Integráló szervezetek közössége ( külsős) 
 

• Az intézmény és a külsős integráló szervezetek közötti kapcsolat Együttműködési megállapodás 

alapján történik.  

• A feladatokat a GYIGSZ részéről két kihelyezett gazdasági összekötő végzi a rá vonatkozó 

feladatokat. 

 

4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

 a)  egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

   - a fenntartóval, 

   - működtetővel 

   - más oktatási intézményekkel,  

   - az intézményt támogató szervezetekkel; 

 b)  a gyermekjóléti szolgálattal;  

 c)  az egészségügyi szolgálattal;  

 d)  egyéb közösségekkel: 

   - az iskolát támogató alapítványokkal, 

  - az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, 

   - a település egyéb lakosaival. 

 

 A/  Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 
 

1. A fenntartóval való kapcsolat: 

 

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

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, 

- az intézmény tevékenységi körének módosítására, 

- az intézmény nevének megállapítására, 

- az intézmény gazdálkodási tevékenységére, 
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- az intézmény ellenőrzésére: 

  - gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 

  - szakmai munka eredményessége tekintetében,  

  - az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre,  

 - a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések     

tekintetében, 

 - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

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

jóváhagyása tekintetében. 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 - szóbeli tájékoztatás adása, 

 - írásbeli beszámoló adása,  

 - egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

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

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

 Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

 

A kapcsolatok lehetnek: 

 - szakmai,  

 - kulturális,  

 - sport   

            - egyéb jellegűek 

A kapcsolatok formái: 

 - rendezvények,  

 - versenyek. 

 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket 

biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba 

adásakor. 

 
3.  Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolat tartás 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 

 

- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

• anyagi helyzetéről,  

• támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, 

 

- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy 

abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a 

támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 
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Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat 

megtartsa. 

 

 B/  A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

 
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

érdekében a: 

 

- gyermekjóléti szolgálattal,  

- gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: 

 - személyekkel,  

 - intézményekkel, 

 - hatóságokkal. 

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

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen 

kapcsolatot tart fenn. 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, 

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé 

téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

 C/  Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

 
Az intézmény a gyermek és felnőttek rendszeres egészségügyi felügyeletét az iskola-egészségügyi és a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával oldja meg. 

Az foglalkozás-egészségügyi és iskola-egészségügyi szolgálattal az intézménynek folyamatos kapcsolata 

van. 

Az iskola-egészségügyiszolgáltatatást a szolgáltató a fenntartó által megkötött szolgáltatási szerződés 

alapján biztosítja az intézménynek.  

A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében nem kell tervezni. 

A foglalkozás-egészségügyiszolgáltatást a szolgáltató és az intézmény által megkötött szolgáltatási 

szerződés alapján biztosítja az intézménynek.  

A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében be kell tervezni. A fenntartó a létszámjelentés alapján, 

valamint a kategória alapján évente módosítja a szolgáltatás díjazására szükséges összeget. 

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

szerint kell rendezni.  

 

 D/  Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és sport 

tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg. 
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Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek: 
 

Az intézményi  
kapcsolat típusa 

A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe 

1. Fenntartó: 

 

Képviseli: 

• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 

• KLIK Budapest XX. Tankerülete 

2. Más oktatási intézmény: 

 

 

 

• országos gyógypedagógiai intézmények 

• fővárosi fenntartású gyógypedagógiai intézmények 

• XX. - XXIII. kerületi oktatási-nevelési intézmények 

• egyéb társ-intézmények 

3.  Intézményt támogató    

     szervezetetek 

 

 

 

• Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, 

Budapest, XX., Kossuth tér 1. 

• Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, 

Budapest, XXIII. Grassalkovich u 162. 

• Fővárosi Önkormányzat 

• Élni akarunk közhasznú Alapítvány a fogyatékos gyerekekért 

 

4. Gyermekjóléti szolgálat 

 

 

 

• Pesterzsébet Önkormányzat „Nyitnikék” Gyermekjóléti Szolgálata 

• Soroksár Önkormányzat Ökonomenikus Gyermekjóléti Szolgálat 

5. Egészségügyi szolgáltató 

 

 

 

• Pesterzsébet Egészségügyi Intézmény 

• Soroksár Egészségügyi Intézmény 

• CAVIX Bt. Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat 

6. Működtető • Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 

7. Egyéb: 

 

 

 

 

• „Élni akarunk” Közhasznú Alapítvány a fogyatékos gyerekekért 

• Junior Vendéglátó Vállalat 

• KNORR-BREMSE Vasúti Járműjavító Rt. 

• Oracle Informatikai Rt. 
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IV. Működési rend 

 
A közös igazgatású intézmény törvényes működését az alábbi – hatályos jogszabályokkal összhangban 

álló – alapdokumentumok határozzák meg: 

 

• Szakmai alapdokumentum 

• KLIK SZMSZ 

• KLIK utasításai 

• Pedagógiai Program 

• Minőségirányítási Program 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 

• Házirend 

• Belső szabályzatok 

• Közalkalmazotti Szabályzat 

• KLIK Kollektív Szerződés 

• Éves munkaterv 

 
1. Az intézmény MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 A tanév helyi rendje 

 

A tanév az ágazati miniszternek a tanév rendjéről szóló rendelete szerint kezdődik és fejeződik be. A 

szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáróval fejeződik be. A tanév helyi 

rendjét, programját a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben. 

 

Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezleten döntés születik az alábbiakról: 

 

• a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (a pedagógiai program              

módosításáról, az új tanév feladatairól) 

• az iskola szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, felelőseiről 

• a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és tartalmáról 

• a vizsgák rendjéről 

• a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól 

• az éves munkaterv jóváhagyásáról 

• a pedagógusok rendkívüli megbízatásainak elosztásáról (pl. munkaközösség-vezetők) 

• a házirend módosításáról 

• az osztálykirándulások időpontjáról 

 

A pedagógust megilleti a jog, hogy megválassza az alkalmazni kívánt módszereket és tanulmányi 

segédleteket. E jogának gyakorlása során azonban figyelembe kell vennie a szakmai munkaközösség 

véleményét és az iskola pedagógiai programját. A szülői munkaközösség a tankönyvrendelés elkészítését 

megelőzően állást foglalhat abban a kérdésben, hogy melyik az a legmagasabb beszerzési ár, amely felett 

még színvonalasabb tankönyvek beszerzését sem javasolja a pedagógusoknak.  

A törvény által meghatározott feltételek alapján az iskolai tagozatokon a tanuló ingyenes 

tankönyvellátásban részesül.  

Az iskola a központi költségvetési forrásból rendelkezésre álló tankönyv-támogatási összegből legalább 

25%-ot a könyvtári állomány tartós tankönyvekkel és segédkönyvekkel való felszerelésére fordít, 

biztosítja tanulói számára e könyvek kölcsönözhetőségét. 
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Az intézményi, fővárosi és országos rendezvényekre való megfelelő színvonalú felkészítés és 

felkészülés a pedagógusok és tanulók számára egyenletes, a képességeket és rátermettséget figyelembe 

vevő terhelést adjon. A pedagógus kötelessége, hogy tanórán kívüli tevékenység keretében készítse fel 

tanulóit a különböző házi, - fővárosi, - országos tanulmányi, - kulturális és sportversenyekre. Ugyancsak 

ez vonatkozik a különféle ünnepségekre, évfordulókra való felkészülés is. 

Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók megjelenése az 

alkalomhoz illő (ünnepi) öltözékben kötelező. 

A tanév helyi rendjében jelentős esemény az intézményi vizsgák szervezése (osztályozó- és javítóvizsga, 

felvételi beszélgetés, szintvizsga, szakmai vizsga). A vizsgarendet a munkatervben rögzíteni kell. 

 
 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, valamint a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti 

órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt termekben. 

    Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 800 óra és 1520 óra között kell megszervezni. A 

tanítási órák hossza 45 perc. 

 

A tanítási órák engedély nélküli látogatására, ezzel kapcsolatban a közalkalmazott hozzátartozójának – 

pl.: gyermeke – benntartózkodását is, a bejelentést követően csak az intézmény vezetői adhatnak 

engedélyt. A tantestület tagjai a tanítási órák látogatására – a látogatott kollega engedélyével - jogosultak. 

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

zavarhatók, kivételt indokolt esetben kizárólag az igazgató tehet. 

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

óraközi szünetek időtartama 5, 10, illetve 15 perc, ebédidő 20 perces a házirendben feltüntetett csengetési 

rend szerint. Az óraközi szünet ideje rövidíthető.  

Az iskolában reggel 7.30 órától és az óraközi szünetek idején és a délután szünetben tanári ügyelet 

működik.  

Az ügyeletes nevelő köteles az épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épület rendjének, 

tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.  

Az iskolában, az általános intézményegységben és a speciális szakiskolai intézményegységben külön-

külön kerülnek beosztásra a nevelők. A pms. kollegák minden szünetben ügyelnek. Az ügyeletes nevelők 

felelőssége az egész épületre kiterjed. 

 

 A tantárgyfelosztás előkészítése 

 

A tantárgyfelosztás tervezetét a tanév végéig kell elkészíteni, és augusztusban az alakuló értekezleten kell 

elfogadni. A tantárgyfelosztást az igazgató készítteti el az igazgató-helyettessel, az intézményegység-

vezetőkkel és a munkaközösség-vezetőkkel történt előzetes egyeztetés alapján. A tantárgyfelosztás év 

közben kivételesen megváltoztatható, ha a személyi változás vagy az oktatás körülményei azt 

szükségessé teszik. 

Ha a tanulót – kérelmére - felvették a nem kötelező foglalkozásra, akkor a tanuló köteles azon részt 

venni. Ebben az esetben a nem kötelező foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás és a 

magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A 

tanuló a tanév végén kérheti, hogy a következő évben más foglakozásra kíván átjelentkezni, vagy az 

előzőt abba kívánja hagyni. Ezt írásban kell kérni, a szülő jóváhagyásával. 

A választható foglakozások előkészítése minden tanév márciusában kezdődik az osztályfőnökök 

bevonásával. Az igazgató a választható foglalkozásokat április 15-ig hirdeti meg. A tanuló május 20-ig 

adhatja le a tantárgy választásával kapcsolatos döntését. Az indított foglalkozások csak a diákok 

jelentkezése után válnak véglegessé.  
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Az osztályozóvizsga rendje 

 

A tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha: 

 

• a tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján              

osztályozóvizsgát tehet, 

• az igazgató felmentette részben vagy egészben a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

• az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb/hosszabb idő alatt tegyen eleget, 

• ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladja és a 

szaktanár szerint nem osztályozható, 

• iskolaváltoztatás esetén az iskola igazgatója előírja, 

• a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokat 14 órától 16.30 óráig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató 

beleegyezésével lehet. Nem kötelező tanórán kívüli foglalkozás (korrepetálás) a tanár és a diákok 

megegyezése esetén 0. órában is szervezhető. 

 

 A. MŰKÖDÉS RENDJE AZ ÓVODÁRA 

 

Általános szabályok az óvodára: 

 

A munkatervhez ki kell kérni: 

- a közös igazgatású oktatási intézmény szülői szervezetének  véleményét. 

 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

 

- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

- a szünetek időtartamát,  

- a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének  időpontját, 

- a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. 

 
  Óvodai napirend, működés  

 

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak szerint – 

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. 

 
  Étkezések 

 

Étkezések időpontja: 

 

 

Az étkezési idő után érkező gyermekeket célszerű otthon megetetni, mert foglalkozás közben már nem 

tudunk étkeztetni.  

Az öltözőben étkezni tilos!  

 
 

09.00 – 09.30 óra Reggeli 

12.00 -  12.45 óra Ebéd 

14.30 – 15.00 óra Uzsonna 
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  Óvodai időterv 

 

Időpont Tevékenység 
06.00 – 09.00 óra gyülekező, játék, készségfejlesztés a csoportszobában 

09.00 – 09.30 óra reggeli/tisztálkodás 

09.30 – 11.00 óra délelőtti  csoportos foglalkozás és egyéni fejlesztő foglalkozás 

 (anyanyelv-és környezet megismerésére nevelés, mozgásnevelés, zenei nevelés, 

játékra nevelés és vizuo-motoros fejlesztés) 

11.00 – 12.00 óra készülődés az udvarra, levegőzés, ebédig játék a szabadban 

12.00 – 12.45 óra terítés, ebéd, tisztálkodás, lefekvés 

12.4500 – 13.45 óra délutáni alvás, vagy csendes pihenő 

13.45 - 15.00 óra délutáni foglalkozás, egyéni foglalkozás, játék, uzsonna,  

15.00 - 18.00 óráig szabad játék, ügyelet 

 

A tájékoztatás módját a házirend szabályozza. 
 

  Az óvodai nyitva tartás rendje: 

A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik. 

 

Az óvoda nyitvatartási ideje:  

 

Hétfőtől – Péntekig: reggel 06.00 órától – délután 18.00-ig. ( igény alapján ) 

A szülők kérésére reggel 06.00 órától – 08.00 óráig, illetve 15.00 – 18.00 óráig ügyeletet biztosítunk. 

 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket az intézményegység tájékoztatja. 

 

A gyermekek hazavitele 13.00 órától történhet. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül csak írásbeli 

nyilatkozat estén adjuk ki. Elvált szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el. Nevelésünk, 

oktatásunk eredményessége érdekében a gyermekeket 09.00 óráig lehet behozni. Szülők illetve testvérek 

a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – nem tartózkodhatnak.  

 

A napi foglalkozás 11.00 óráig tart. 

A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni 

kell. 

 

Az intézményből a gyermeket: 

 - a foglalkozásokat követően: 

  - ha ebédet nem igényel  11.30 órától – 12.00 óráig,  

  - ha ebédet igényel          13.00 órától – 13.30 óráig lehet 

 - délután: 15.00 órától – legkésőbb 18.00 óráig kell elvinni. 

 

A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai  

dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. 

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az 

intézmény vezetője adhat engedélyt.  
 

 B. MŰKÖDÉS RENDJE AZ ISKOLAI TAGOZATOKON 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 06.00-tól 18.00-ig folyamatos nyitva tartású. Az 

iskolai foglalkozásokat reggel 7/8 óra és délután 16.30 óra között tartjuk.  

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy ellenőrzőben lévő írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke, az osztályfőnök távolléte esetén a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével, az 
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intézményegység-vezető ellenjegyzésével hagyhatja el az iskola épületét. A tanuló csak kilépő kártyával 

távozhat az iskolából. 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik. A 

pedagógusok és a tanulók részére, kizárólag a 15’ szünetben, pedagógusoknak az órák letöltése 

után is.  
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az 

ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók 

és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni. 

 
  Az iskola helyiségeinek használati rendje  

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok  betartásáért, 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatában,  

- a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

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

az iskola igazgatója adhat felmentést 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet 

esetén). 

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 

Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani.  

(A belépő neve, a belépés célja, a belépés és a távozás ideje). 

Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben külső 

igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, 

rendezvényeket nem zavarja.  

Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti 

időben és helyiségekben tartózkodhatnak. 

  C. Általános szabályok az iskolai tagozatokra 

 

Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. 

A munkatervhez ki kell kérni: 

 - az iskolai szülői szervezet, 

- a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat, 

- gyakorlati képzés esetében, ha a képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés 

szervezőjének véleményét. 

A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási miniszter állapítja meg. 

Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: 

 - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

 - a szünetek időtartamát,  

- a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az évi rendes diákközgyűlés idejét, 

 - a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. 
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  D. A gyermekek, tanulók fogadásának ( a nyitva tartás) rendje, valamint a  

   vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 
   D1.  A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) 

 

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon: 

 

- reggel 06.00 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok be    

  fejezéséig, legkésőbb 21.00 óráig van nyitva. 

  

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az 

intézmény vezetője adhat engedélyt. 

 

   D2. A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok 

folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intézményben való 

benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Vezetői beosztás megnevezése 
Az intézményben való 

tartózkodásának rendje 

Intézményvezető 08.00-16.00 

Óvodai igazgató-helyettes 08.00-16.00 

Általános Iskolai igazgató-helyettes 08.00-16.00 

EGYMI igazgató-helyettes 08.00-16.00 

Gyakorlati oktatás-vezető 08.00-16.00 

 
A vezetők az éves munkarendben rögzített ügyeleti rendben reggel 7.00 – 8.00 óráig, illetve délután  

16.00 – 18.00 óráig tartanak vezetői ügyeletet. Az egyéb szervezett programok esetében a vezetői ügyelet 

külön megállapodás szerint történik. 

 
  

2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési – 

oktatási intézménnyel 

 
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint 

történhet: 

 

• külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket/tanulót hozó és 

a gyermek/tanuló elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: 

• a gyermek/tanuló érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek/pedagógusnak 

felügyeletre átadására valamint a kísérő távozására,  

• a gyermek/tanuló távozásakor: a gyermek óvónőtől/pedagógustól való átvételére, 

átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. 

 

Ez a rendelkezés az óvodáskorú gyermekekre és szüleikre, valamint azon autista és értelmileg 

akadályozott tanulókra és szüleikre vonatkozik, amely gyermek/tanuló személyisége ezt megköveteli. 

Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatározott rendszerint 

tartanak ügyeletet. 

 

• külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 
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• a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény 

nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe,  

• minden más személy. 

 

A külön engedélyt az intézmény vezetőjétől vagy az intézményvezető helyettestől, illetve az 

intézményegység-vezetőktől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy 

dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

 

• a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor 

• a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

 

Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét portaszolgálat is biztosítja.  

A portaszolgálat működését a házirend tartalmazza. 
 

 3. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

 
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervez. 

 
A tanórán kívüli foglalkozások formái: 

 

 a)  a napközis és tanulószobai foglalkozás; 

 b)  a szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport [a továbbiakban a b) pont alattiak       

               együtt:   diákkör]; 

 c)  az iskolai sportkör; 

 d)  a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek,  

          bajnokságok, diáknap; 

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

  valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás,  

  környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

 

Az egyes tanórán kívüli foglalkozások jellemzői: (anyagi forrás függvényében) 

 

a) napközis és tanulószobai foglalkozás ideje alatt történik: 

 

• az iskolai felkészítés,  

• úszás, 

• versenysport, 

• sportkör, 

• énekkar, 

• néptánc, 

• szakkörök 

• logopédia, 

• gyógytestnevelés, 

• egyéni foglalkozás-tehetséggondozás, 

• egyéni foglakozás-korrepetálás, 

• habilitáció, rehabilitáció 

• egészség-nevelés 

• környezeti-nevelés 

• a gyermek napközbeni ellátása. 

 

A napközi és tanulószobai foglalkozás során az iskolai felkészítés időtartamát meghaladó időtartamot, 

szabadidőt hasznosan töltik el a tanulók, a szülők javaslatainak figyelembevételével. A napközis, illetve 

tanulószobai foglalkozásra felvett gyermek távolmaradása csak a szülő tájékoztató füzetbe beírt kérelme 

alapján történhet, ha arra az intézményvezető vagy helyettese engedélyt adott. 
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  b)  diákkörök jellemzői: 

•  a diákkörök közül a szakköröknek kiemelt jelentősége van, megkülönböztetésben 

 részesülnek: 

•  a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek, a  vezetőket az    

      intézmény vezetője bízza meg, 

•  a foglalkozások meghatározott rendben, tematika/munkaterv szerint történnek, 

•  a foglalkozásokról naplót kell vezetni; 

•  a szakkörökön kívüli egyéb diákkörök sajátosságai, hogy: 

• a tanulók javaslatára jönnek létre,  

• vezetését az iskola pedagógusa, vagy más külső szakember végzi az       

 intézményvezető engedélyével. 

 

     c)  az iskolai sportkör jellemzői: 

•  a többi foglalkozásoktól elkülönül,  

•  külön szabályzatot készít, mely a működésének alapja. 

• e foglalkozásokon való részvétel jobbára önkéntes alapon történik 

 

     d)  A tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti   

 versenyek, bajnokságok, diáknap jellemzői: 

•  e foglalkozásokon való részvétel jobbára önkéntes alapon történik,  

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

 mérhetik össze tudásukat, teljesítményeiket, 

•  az egyes versenyek a pedagógusok felkészítő közreműködésével valósulnak meg. 

  

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

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

 nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény jellemzői: 

•  az ilyen foglalkozásokat az intézményvezetőnek előzetesen be kell jelenteni,               

 a titkárságon bejegyezni és engedélyeztetni annak megtartását,  

•  az ilyen foglalkozások alkalmával biztosítani kell pedagógus részvételét, aki             

 gondoskodik a felügyeletről. 

 

 

Az iskola által adott tanítási évben ténylegesen szervezett tanórán kívüli foglalkozások formáit az alábbi 

táblázat mutatja 
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Az iskola által a tanévben szervezett tanórán kívüli foglalkozások 
amennyiben a tankerület anyagi forrást biztosít 
 

A tanórán kívüli foglalkozás 

 megnevezése 

A tanórán kívüli foglalkozás 

 fő jellemzői 

napközi és tanulószoba tanulmányi 

úszás tanulmányi 

verseny-sport szabadidős- tanulmányi 

sportkör szabadidős – tanulmányi 

énekkar önképző 

barkács - szakkör szabadidős – önképző 

életmód - szakkör szabadidős – önképző 

nyelvi – szakkör tanulmányi 

számítástechnika – szakkör tanulmányi 

rajz – szakkör szabadidős - önképző 

kézműves – szakkör szabadidős - önképző 

vizuális – szakkör szabadidős - önképző 

logopédia fejlesztő 

gyógytestnevelés fejlesztő 

fejlesztő – foglalkozások fejlesztő - önképző 

habilitáció – rehabilitáció fejlesztő-tanulmányi 

népi tánc – szakkör szabadidős - önképző 

Egyéni foglalkozás-tehetséggondozás tanulmányi 

egészség – nevelés önképző 

környezet – nevelés önképző 

Egyéni foglalkozás-korrepetálás tanulmányi 

 

A mindennapi testedzés formái: 

 

Az iskolában a mindennapi testedzés lehetséges formái: 

- a kötelező tanórai foglalkozások,  

- a nem kötelező tanórai foglalkozások,  

- a tanórán kívüli foglalkozások,  

- az iskolai sportköri foglalkozások. 

 

A mindennapi testedzést úgy kell megszervezni, hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta 

legalább negyvenöt perc időtartamban a testmozgás, sportolás lehetősége. A mindennapi testedzés 

megszervezésénél a közoktatási törvény 3. számú mellékletében az osztályok létszámhatárára vonatkozó 

rendelkezéseket figyelembe kell venni. 

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített 

vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani. A gyógytestnevelési órák az intézményben kell 

megszervezni.  

A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakértői véleményében meghatározottak szerint vesz részt a testnevelési órákon vagy mozgásjavító 

foglalkozáson. 
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  4. A esti felnőttoktatás formái 

 
Intézményünkben felnőttoktatás nincs. 

 

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

 feladatok 

 
Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

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

hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

 

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

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

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

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének: 

- megőrzése, 

- növelése. 

 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik 

arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

A hagyományápolás eszközei: 

- ünnepségek, rendezvények,  

- egyéb kulturális versenyek, 

- egyéb sport versenyek, 

- egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). 

 

 

Az intézmény hagyományai érintik: 

- az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat),  

- a felnőtt dolgozókat,  

- a szülőket. 

 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

- jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

- tanulók/gyermekek ünnepi viseletével,  

- az intézmény belső dekorációjával. 

 

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

majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó, 

hozzávetőleges időpontjának megjelölésével, továbbá az intézmény hagyományápolása körébe tartozó 

konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját, 

valamint a az intézmény konkrét jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, 

használatának leírását az alábbi táblázatok tartalmazzák. 
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Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 
 

 

Az ünnepély, megemlékezés neve 

Az ünnepély, megemlékezés 

(irányadó) időpontja 

Tanévnyitó ünnepély augusztus utolsó napja 

Aradi vértanuk megemlékezés október 06. 

Nemzeti Ünnep október 23. 

Karácsonyi ünnepségek december 17. 

Magyar Kultúra Napja január 21. 

Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja február 25. 

Nemzeti ünnep március 15. 

Holokauszt Áldozatainak Emléknapja április 15. 

Anyák Napja május első vasárnapja 

Nemzeti összetartozás napja június 4. 

Pedagógus Nap június első vasárnapja 

Ballagás június utolsó tanítási nap 

Tanévzáró ünnepély június utolsó hete 

 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények 
 

 

A rendezvény neve 
A rendezvénnyel 

érintettek köre 

A rendezvény  

(hozzávetőleges) 
időpontja 

Balatoni Nyári Tábor teljes intézmény július -augusztus 

Sátortábor alsó-felső-szakiskola augusztus 

Gólya tábor szakiskola augusztus 

„Suli-buli” ált.isk.,szakisk. havonta 

Fővárosi Szavalóverseny ált.isk. október 

Új kollegák fogadása felnőttek október 

Nyílt napok teljes intézmény október 

Télapó és karácsonyi ünnepség teljes intézmény december 

Házi Kulturális Verseny ált.isk.,szakisk. március 

Jótékonysági bál felnőttek február 

Fővárosi Helytörténeti Verseny felső tagozat március 

Koncz Dezső Verseny értelmileg akadályozottak április 

Komplex Verseny felső tagozat április 

Szakiskolák Versenye szakiskola március  

Kulturális Szemle alsó-felső tagozat május 

Tantestületi kirándulás felnőttek május 

Tavaszi osztálykirándulások teljes intézmény május 

Challenge day / Gyermeknap teljes intézmény május 

Benedek Napok teljes intézmény június 

Szalagavató szakiskola május 

Évzáró alkalmazotti est felnőttek június 

 

Valamennyi rendezvényünk pályázati illetve saját forrásból biztosított
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Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint a hagyomány ápolásának, használatának 

leírása 
 

Megnevezés Leírás 

 

 

Iskola/Céges felirat 
 a leveleken is 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Cégtábla  

 
 

 

 

 

 

Névadó 

  

 
 

 

 

 

 

Iskola címer 

      

               

                Tábori zászló 
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 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 

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

tevékenységére kiterjed. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd 

a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka 

hatékonyságának fokozása. 

 

Az intézmény-egységekben a pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott  

követelmények 

 

• fogja át a pedagógiai munka egészét,  

• segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

• a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a 

pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

• támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, 

• a szülői közösség (óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás 

valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, 

• biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

• támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 

megtartását, 

• hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  

 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: 

  

• az intézmény vezetője,  

• az intézményvezető helyettesei,  

• az intézményegység-vezetők 

• munkaközösségek vezetői 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek vezetői. 

A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenőrizni. 

A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi 

pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 

 

• szóbeli beszámoltatás, 

• írásbeli beszámoltatás, 

• értekezlet, 

• óralátogatás és foglalkozás látogatás, 

• speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készít. 
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 7. A könyvtár működése 

 
a)  A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai 

1. A könyvtár működtetésének szakmai követelményei: 

 

1.1. A könyvtár működtetésének általános alapkövetelményei 

 

a) A könyvtár helyiséggel szemben támasztott követelmények 

 - a könyvtár helyiség könnyen megközelíthető legyen a könyvtár használók számára; 

- a könyvtár helyiség alkalmas legyen legalább egy iskolai osztály befogadására, a tanulók  

   zavartalan könyvtárhasználatára, 

- a könyvtár helyiségben a könyv állomány jelentős része (60 %) szabadpolcos rendszerben   

   elhelyezhető legyen. 

b) A könyvtár működtetésének személyi feltételei: 

-  könyvtárat akkor lehet működtetni, ha a szervnél sor kerül könyvtáros tanár, vagy könyvtáros      

tanító foglalkoztatására. 

- A könyvtárban könyvtáros asszisztens az lehet, aki középiskolai végzettséggel és legalább     

   középfokú könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik. A könyvtáros asszisztens a könyvtáros    

   tanár irányításával közreműködik az állomány nyilvántartásba vételével, a raktári rend fenn   

   tartásával, az állomány megóvásával, a dokumentumok könyvtári felszerelésével,  

adatbevitelével kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá elláthat minden olyan feladatot,   

 amely megfelel a szakmai végzettségének. 

c) A könyvtári dokumentumokkal szemben támasztott követelmények 

-   a könyvtárban legalább háromezer könyvtári dokumentumnak meg kell lennie. 

- a könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és      

    információhordozókat, amelyekre az iskolai (kollégiumi) nevelő és oktató tevékenységhez     

    szükség van.  

-   az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni.  

-   a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. 

     

d) A könyvtár működtetésének egyéb technikai feltételei: 

- a könyvtárnak rendelkeznie kell  

- a különböző információhordozók használatához szükséges eszközökkel, így: 

- legalább egy osztály elhelyezéséhez szükséges mennyiségű (kb. 15) asztallal, és   

   ( kb. 15 ) székkel, 

-  legalább egy CD és/vagy DVD lejátszóval, /fejhallgatóval/,  

-  az újabb dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel, így: 

-  a másolatok készítése céljából legalább 1 fénymásolóval,  

- lehetőség szerint, - a nem zenei CD-k adattartamának nyomtatásban  való     

   megjelenítéséhez-  legalább 1 nyomtatóval,  

- a dokumentumok kiadásához szükséges eszközökkel, így 

- a könyvtári dokumentumok megfelelő nyilvántartásával (könyvtár katalógussal  

   szerző, illetve cím szerint) 

  - legalább papír alapon, 

  - lehetőség szerint számítógépes nyilvántartással is.    

- a könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel, így például: 

- a könyvtárhasználók által kölcsönzött könyvek papír alapú és/vagy    

     számítógépes nyilvántartásával. 

- a könyvtárban a könyv dokumentumok legalább 60 %-ának  ún. szabadpolcos állvány-  

               rendszerben való tárolása. 
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1.2. A könyvtár nyilvántartási rendjének követelményei: 

A nyitvatartási rendjét úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő legyen: 

  - a tanulók 

  - a pedagógusok részére is. 

1.3. A könyvtár működése során kapcsolattartás más könyvtárakkal: 

       A könyvtárnak kapcsolatot kell tartania a következő könyvtárakkal: 

- más iskolai (kollégiumi) könyvtárral,  

- a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival,  

- a nyilvános könyvtárakkal. 

A könyvtárnak együtt kell működnie az iskola székhelyén működő közkönyvtárral. 

2. A könyvtár feladatai: 

 

2.1. Az iskolai könyvtár alapfeladatai 

a) A könyvtár gyűjteményekkel kapcsolatos feladatai a gyűjteményének 

- folyamatos fejlesztése,  

- a könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek    

  figyelembevételével kell fejleszteni; 

- feltárása,  

- őrzése,  

- gondozása  

- rendelkezésre bocsátása. 

 

b) A könyvtár tájékoztatási feladatai: 

 - tájékoztatást nyújt a gyűjteményéről, a könyvtárban található dokumentumokról,  

 - részletes információt ad az igénybe vehető szolgáltatásairól. 

 

c) A könyvtár tanórai foglalkozással kapcsolatos feladatai 

 - a könyvtár helyet ad tanórai foglalkozások 

  - részbeni vagy 

  - teljes tanórára kiterjedő tartására. 

- a tanórai foglalkozások során a könyvtár feladata, hogy a tanulók és a pedagógusok számára 

- áttekinthető tájékoztatást nyújtson a könyvtár működéséről, illetve  

- adott téma feldolgozása esetén – igény szerint – a témához kapcsolódó valamennyi    

dokumentumot rendelkezésre bocsássa. 

  

d) A könyvtár könyvtárhasználattal kapcsolatos feladatai: 

 - a könyvtárnak biztosítania kell a könyvtárhasználat lehetőségét 

  - az egyéni könyvtárhasználók részére, valamint 

- a csoportban érkező könyvtárhasználók számára is, értve ez alatt a tanórai és a tanórán 

kívül szervezett foglalkozásokat. 

- könyvtárnak el kell látnia a dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat, így: 

  - az általános kölcsönzési feladatokat, valamint 

- a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzésével kapcsolatos tevékenységeket is. 

2.2.  A könyvtár kiegészítő feladatai – különösen – a következők lehetnek 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai  

              szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános  

  könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 
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- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, 

- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

 3. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola könyvtárára terjed ki. A szabályzat rendelkezéseit, a szabályzat aláírását követő napon kell 

alkalmazni. 
 

  b) A tankönyvkölcsönzés szabályozása  
 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói és 

közalkalmazottai a nyitvatartási időben használhatják. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár 

rendjét megőrizni. A könyvtárba tanszereken (tankönyv, írószer) kívül más nem vihető be. A beiratkozás 

és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a 

kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának 

megtéríteni. 

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, 

megrongálódásával 

 - okozott kár megtérítésére köteles. 

A kártérítés összegét a könyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul véve kell meghatározni. 

A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a 

tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. A kártérítési összegre a könyvtáros tesz javaslatot, melyet 

az igazgató hagy jóvá. 

Az igazgató dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában. 

 

  1.  A beiratkozás módja: 

 
A beiratkozáshoz szükséges a számítógépes kölcsönzői könyvtárprogramba való felvétel (név, anyja neve, 

születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának száma) és aláírás szerepel. A könyvtár a 

személyes adatok védelméről a jogszabályban megfogalmazottak szerint gondoskodik. 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden beiratkozott 

olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be. 

 
  2.  A könyvtárhasználat módja: 

 
Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó 

oktató-nevelő munkát segítse. 

Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos 

helyben használatát ( olvasótermi, kézikönyvtári állományrész használatát 

 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók : 

 

• olvasótermi, kézikönyvtári könyvek 

• periodikumok 

• nem nyomtatott anyagok ( av., számítógéppel olvasható dokumentumok ) 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
2014. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 60 

A szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre is 

kikölcsönözhetik. 

Kölcsönzését - a könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával lehet kivinni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az iskolai könyvtár 

könyveiből 4 db könyv 3 hetes határidőre kölcsönözhető. Nevelők esetében és a tanulóknak a tankönyvek, 

tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév határidőre. A 

kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható. A kölcsönözhető dokumentumokra előjegyzés 

kérhető. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat a kerületi iskolai és közkönyvtár. 

Segítségével a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján elégíti ki. 

A kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentumok átvételét. Pedagógusok 

esetében külön névre szóló egyéni nyilvántartó könyvben. 

Ha 'a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat két hónapon túl indokolatlanul késve hozza vissza, a fegyelmi 

vétségnek minősül, mellyel szemben az osztályfőnök intézkedik. Pedagógus esetében a tanév végén 

minden könyvtári dokumentumot vissza kell adni. 

 

  3.  Anyagi felelősség: 

 
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok és/vagy a technikai eszközök megrongálásával és/vagy 

elvesztésével okozott kárért. 

 

• A tanulók és a dolgozók tanulói illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után lehet megszüntetni. Közalkalmazott esetében a Távozási papír aláírásával. 

• A letéti állományért a dokumentumokat átvevő tanár anyagilag is felelős, ha az intézmény által 

biztosított hely vagyonvédelmi szempontból a dokumentumok tárolására alkalmas. 

Az elveszett dokumentumokat a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja: 

 

• a dokumentum azonos kiadásának a beszerzésével 

• a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével 

• a dokumentum másolási értékének a megtérítésével 

• a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű)   

dokumentum beszerzésével 

A pótlás módját a könyvtáros határozza meg. 

 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a 

kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának 

megtéríteni. 

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, 

megrongálódásával 

 - okozott kár megtérítésére köteles. 

A kártérítés összegét a könyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul véve kell meghatározni. 

A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a 

tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. A kártérítési összegre a könyvtáros tesz javaslatot, melyet 

az igazgató hagy jóvá. 

Az igazgató dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában 
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  c) Egyes tankönyvek iskolai könyvtártól való megvásárlásának feltételei 

 

A tankönyv az iskolai könyvtárból megvásárolható. 

A megvásárlás feltétele, hogy a tanuló 

- a tankönyvet legalább 3 hónapig használja, 

- a tankönyv áraként a tanuló, illetve a szülő a tankönyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát 

alapul vevő árat kifizesse. 

 A tankönyv árára a könyvtáros tesz javaslatot, melyet az iskolaigazgató hagy jóvá. 

 
 8. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás 

 

  abc) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének, a tankönyvellátás megszervezésének, a  

   tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje Tpr. 29.§ 

 

Általános szabályok 

 

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, 

a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására: 

    - CCXXXII/2013. törvény a a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról    – életbe lép 2014.01.01-én 

    - 2011. évi CXC. tv. a Köznevelésről 

    - 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet alapján kerül sor. 

A szabályzat hatálya kiterjed a 

- közoktatási intézményre, 

- az iskola tanulóira,  

- az iskola pedagógusaira, más alkalmazottaira, 

- az iskola tanulóinak szüleire, 

- a tankönyvellátásban részt vevő kiadóra, forgalmazóra. 

 

I. rész 

A tankönyvmegrendelés előkészítése, a tankönyvtámogatás 

 

1. Alapfogalmak 

1. Tankönyv: az a könyv, melyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak.   

     Tankönyvvé a nyomtatott formában megjelentetett, vagy elektronikus adathordozón (pl. CD,   

     videokazetta, floppylemez stb.) rögzített kiadvány (a továbbiakban együtt: könyv), illetve a digitális  

     tananyag nyilvánítható. 

2. Tartós tankönyv: az a tankönyv (szöveggyűjtemény, atlasz, szótár stb.), amely tartalma és kivitele  

     alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben használják. 

3. Tankönyv forgalmazói tevékenység: a tankönyv iskolai tankönyvrendelés teljesítése keretében történő    

    eljuttatása a felhasználók (iskolák, szülők, tanulók) részére. 
 

2. Az alkalmazandó tankönyvek kiválasztása 

 

2.1. Az iskolaigazgató feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

 

Az iskolaigazgató, illetve az iskolaigazgató által megbízott személy (a továbbiakban: iskolaigazgató) 

feladata, hogy a pedagógusok számára hozzáférhetővé tegye a tankönyvjegyzéket, valamint a 

tankönyvnek nyilvánított egyéb könyveket, segédleteket.  

Az iskolaigazgató biztosítja az intézményen belül azt, hogy a pedagógusok az internetet is igénybe 

vegyék a tankönyvkínálat megismerése céljából. 
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2.2. A pedagógusok feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

 

A pedagógusok az iskolaigazgató által rendelkezésükre bocsátott tankönyvjegyzék, valamint 

tankönyvnek nyilvánított egyéb könyvek, segédletek listái, illetve egyéb információforrás alapján 

kiválasztják a tantárgyanként az alkalmazandó tankönyveket, egyéb segédleteket. 

Amennyiben a következő tanévre vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzék nem jelenik meg, a korábbi évek 

tankönyvjegyzékei alapján kell megkezdeni a munkát. 

A pedagógusok a tankönyvválasztással kapcsolatos feladataikat az alábbiak figyelembe vételével végzik: 

- szakmai, valamint 

- anyagi, költségvetési szempontok, 

- annak mérlegelése, hogy adott tankönyv egy tanéven belül nem változtatható meg. 

 

Szakmai szempontok figyelembe vétele 

A pedagógus joga és egyben kötelessége, hogy az oktatási intézmény nevelési programjához, valamint a 

helyi tantervhez igazodva tegyen javaslatot az alkalmazandó tankönyvekre. 

Amennyiben egy tantárgyat több pedagógus is tanít, akkor a pedagógusok által létrehozott szakmai 

munkaközösség határozza meg (alkalmas arra, hogy meghatározza) mely tankönyvek kerülnek 

alkalmazásra. 

 

Anyagi, költségvetési szempontok figyelembe vétele 

A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és 

tankönyvellátás rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. A pedagógus – a minőség, típus és 

ár megjelölése nélkül – felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott 

tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai 

foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. 

 

 

A választott tankönyv megváltoztathatatlanságának figyelembe vétele 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, más felszerelések 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha az a szülők fizetési kötelezettségével járna. 

 

A pedagógus az általa javasolt tankönyvekről, segédletekről tájékoztatja a szakmai munkaközösséget. 

 

2.3. A szakmai munkaközösségek feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

 

A szakmai munkaközösség feladata, hogy az adott tantárgyat tanító pedagógusok véleményét figyelembe 

véve meghatározza az alkalmazandó tankönyvek, segédletek körét. 

A szakmai munkaközösségnek is figyelembe kell vennie az anyagi, költségvetési szempontokat is. 

A szakmai munkaközösség az általa javasolt tankönyvekről, segédletekről tájékoztatja a szakmai 

munkaközösség tagjait. 

 

3. A tankönyvrendelés előkészítése 

Az iskolaigazgató, vagy az általa megbízott személy a tankönyvrendelés előkészítési feladatai során a 

következő tevékenységeket látja el: 

- összegyűjti a tankönyvhasználatra vonatkozó javaslatokat,  

- összeállítja a javasolt tankönyv csomagokat, 

- a tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvekkel kapcsolatban megszerzi az érintett szervezetek 

egyetértését,  

 - kikéri az érintett szervezetek véleményét, 

- összeállítja a tankönyv megrendelési javaslatot. 
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3.1. A tankönyvhasználatra vonatkozó javaslatok összegyűjtése 

 

Az iskolaigazgató - a tankönyvrendelés előkészítése érdekében -, fogadja a szakmai munkaközösségek 

tankönyvekre, segédletekre vonatkozó javaslatait. 

 

3.2. Tankönyvcsomagok összeállítása 

 

A javaslatok alapján tervezetet készít évfolyamonként, illetve indokolt esetben – ha a helyi tanterv 

alapján eltérő tantárgyak oktatása folyik – évfolyamokon, illetve osztályokon belüli csoportonként arról, 

hogy milyen tankönyvek, segédletek kerülnek alkalmazásra. 

A tervezetben feltüntetésre kerülnek a tankönyvek, segédanyagok 

- azonosító adatai (száma, neve) 

- a forgalmazója, 

- fogyasztói ára, valamint 

- utalás arra, hogy szerepel –e a tankönyvjegyzékben vagy sem. 

 

(Ha a tankönyvjegyzék a tankönyvcsomagok összeállításakor hivatalosan még nem jelent meg, akkor a 

tájékoztatás a korábbi év tankönyvjegyzéke alapján történik, s a fogyasztói árak tájékoztató jellegűek.) 

A listák alapján el kell készíteni, hogy egy-egy tankönyvcsomag várhatóan mennyibe fog kerülni. 

 

3.3. A tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvekkel kapcsolatos egyetértés kialakítása 

 

A tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvekkel kapcsolatban át kell tekinteni, hogy a tankönyv 

fogyasztói ára nem jelent-e nagy terhet 

- a szülőkre, valamint 

- az iskolai költségvetés számára, a kötelező tankönyvellátás miatt rá háruló kiadások miatt. 

 

A tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvekkel kapcsolatban az igazgató a végleges 

tankönyvjegyzék összeállítását megelőzően kéri 

- először a szakmai munkaközösség egyetértését, majd: 

- annak egyetértése esetén az iskolaszék, 

- annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat 

egyetértését. 

Az igazgató a fenti szervezetek tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvekkel való egyetértését - az 

érintettek aláírását is tartalmazó - írásos dokumentumban megőrzi, és csatolja a tankönyv megrendelési 

javaslathoz. 

Ha a szakmai közösség, a korábbi javaslatát megváltoztatva mégsem ért egyet a tankönyvjegyzéken nem 

szereplő tankönyv végleges tankönyvjegyzékre való felvételével, akkor javaslatot tesz más tankönyvre.  

Az iskolaigazgató ekkor a már módosított, a szakmai munkaközösség egyetértésével rendelkező 

javaslatot terjeszti az iskolaszék, illetve ennek hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az 

iskolai diákönkormányzat elé. 

Az előbb felsorolt szervezetek előtt indokolni kell a szakmai munkaközösség képviselőjének, hogy miért 

választották a tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvet. Tájékoztatásul közölni kell a 

tankönyvjegyzéken szereplő hasonló tankönyvek árait is. 

Ha az iskolaszék, illetve ennek hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

együttes egyetértését nem adja a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyv végleges 

tankönyvjegyzékben való szerepeltetéséhez, az igazgató egyeztetést kezdeményez a szakmai 

munkaközösség és az egyetértést nem adó szervek között. 

Ha az egyeztetés eredményre vezet, akkor az iskolaigazgató annak megfelelően módosítja a tankönyv 

megrendelési javaslatot. 
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Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, mert az iskolaszék, illetve az iskolai szülő szervezet és az 

iskolai diákönkormányzat nem adja egyetértését valamely tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyv 

megrendelésre való felvételéről, az iskolaigazgató törli a tankönyv megrendelési javaslatról a tankönyvet 

és felkéri a pedagógusokat, illetve a szakmai munkaközösséget más tankönyv választására. 

3.4. A tankönyv megrendelési javaslat véleményeztetése 

 

Az előző szempontok alapján összeállított tankönyv megrendelési javaslatot az iskolaigazgató 

véleményezteti 

 - iskolaszék hiányában az iskolai szülő szervezettel  

            - iskolai diákönkormányzattal. 

Az iskolaigazgató a véleményeket írott formában szerzi meg. A véleményeket áttekinti, s indokolt 

esetben a szakmai munkaközösséget, illetve a pedagógusokat tájékoztatja a véleményekről. Ezt követően 

lehetőséget ad az érintetteknek arra, hogy a korábbi javaslatukat megváltoztassák.  

Az iskolaigazgató mérlegeli az új javaslatokat, majd dönt arról, hogy korrigálja-e a tankönyv 

megrendelési javaslatot. Döntéséről értesíti az érintetteket. 

Amennyiben a javaslatban módosítást végez, módosítja a változással érintett évfolyamok, csoportok 

tankönyvcsomag összeállítását. 

Ezt követően gondoskodik a szükséges feladatok ismételt ellátásáról, az egyetértés megszerzéséről 

(akkor, ha a tankönyv nem szerepel a tankönyvjegyzéken), illetve a tankönyv megrendelési javaslat 

véleményeztetéséről. 

A szervezetek által adott véleményeket a tankönyv megrendelési javaslat mellett megőrzi. 

 

3.5. A tankönyv megrendelési javaslat összeállítása 

 

Az igazgató gondoskodik arról, hogy évfolyamonként, ezen belül, ha indokolt osztályonként, 

csoportonként rendelkezésre álljon az érintett szervek egyetértését elnyerő, véleményezett 

tankönyvcsomag. 

Ez a lista képezi alapját az egyes tankönyvekkel kapcsolatos mennyiségi szükséglet felmérésének. 

 

4. A kedvezményekre vonatkozó igények felmérése 

 

Az iskolaigazgató tankönyvkedvezmények felmérési feladatainak ellátására felelőst jelöl ki. 

A felelős számára rendelkezésre bocsátja az évfolyamonként, indokolt esetben osztályonként, 

csoportonként összeállított tankönyvcsomag adatokat. 

A felelős megszervezi a tanulók, illetve a szülők tankönyvcsomagokról való tájékoztatását. 

A tájékoztatást úgy kell megszervezni, hogy az érdekeltektől az iskola részére visszaérkezzen az az 

információ, hogy a tanuló számára összeállított tankönyvcsomagból  

- mely könyveket kívánja megvásárolni, 

- mely könyveket kíván használt könyvként megvásárolni, illetve 

- mely könyvek tekintetében könyvet kölcsönözni, 

- mely könyvekre nem tart igényt, mivel rendelkezik vele.  

A tájékoztatás mellett gondoskodik arról, hogy a tanulók, illetve a szüleik tájékoztatást kapjanak a 

tankönyv kedvezmények rendszeréről. 

A tankönyvkedvezmények iránti igények felmérése 

- miden év november 15-e határidőig történik azoknál a tanulóknál, akik a határidő időpontja    

  előtt 15 nappal az iskola tanulói,  

- az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a beiratkozás napjáig történik. 

 

A tankönyvekkel és a tankönyvkedvezményekkel kapcsolatos igények felmérését célszerű egyszerre 

megoldani. 
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Az iskolába belépő új osztályok tanulói tankönyvkedvezmény iránti igényeinek felmérési rendje: 

 

A tankönyv kedvezményekkel kapcsolatos igénybejelentés időpontja a beiratkozás napja. Az igény-

bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal a felelős gondoskodik arról, hogy a tanuló, kiskorú tanuló 

esetében a szülő írásbeli tájékoztatást kapjon az igény-bejelentési határidőről, valamint 

- az igénybe vehető normatív kedvezményekről, és arról, hogy az iskola a normatív    

  kedvezményen túl is állapíthat meg kedvezményt, 

- arról, hogy a kedvezményeket mely formanyomtatványon lehet benyújtani,  

- arról, hogy a formanyomtatványokhoz hogyan lehet hozzájutni, 

- arról, hogy milyen okmányokat kell bemutatni. 

A felelős gondoskodik arról, hogy a szükséges formanyomtatványok rendelkezésre álljanak, hogy az 

igénylők a nyomtatványokhoz hozzájussanak. 

A felelős összegyűjti a beérkező igényeket. 

 

Az igények áttekintése alaki és tartalmi szempontból 

 

Az igényeket azok átvételekor ellenőrizni kell alaki és tartalmi szempontból. Hiányos kitöltés esetében 

segíteni kell a kitöltésben. 

Az igények átvételekor ellenőrizni kell, hogy a szükséges dokumentumokat az igénylő bemutatta-e, s az 

azokon szereplők megfelelnek-e a kedvezménynyújtási feltételeknek. 

Ha a dokumentumok bemutatásra kerültek, és megfelelőnek bizonyultak, akkor az igénylésen az 

iskolaigazgató, illetve az általa felhatalmazott személy e tényt rögzíti. 

Azok az igények, melyekhez a dokumentumokat nem mutatták be, vagy azok nem feleltek meg a 

feltételeknek, rögzíteni kell ezt a tényt, s azokat tényleges igényként kezelni nem lehet. 

 

5. A kedvezményekre érkezett igények összesítése 

 

Az igazgató felelőst jelöl ki a kedvezményekre érkezett igények összesítésére (szoc.biz.). 

A felelős a kedvezményekre érkezett igényeket először november 15-i határidőre beérkezett igények 

alapján összesíti. 

Az összesítést az alábbi fő tagolásban készíti: 

 - I. normatív kedvezményre való igény 

 - II. normatív kedvezményen túli igény további kedvezményre. 

A normatív kedvezményre való igény összesítése 

A normatív kedvezményre való igény összesítése során az összesítést az alábbi rendben kell végezni: 

 - osztályok szerinti összesítés,  

 - évfolyamonkénti összesítés. 

Az osztályonkénti összesítés – az osztály megnevezésével – tartalmazza: 

 - a tanulók 

  - nevét, 

  - lakcímét, 

 - a szülők (gondviselő) 

  - nevét, 

  - lakcímét, 

 - a normatív kedvezményre jogosító feltételt, 

 - a tanuló által igényelt tankönyvcsomag összegét, 

 - összesítést arra, hogy a kedvezmény hány tanulót érint,  

  - mennyi a kedvezményezett tankönyvcsomagok összértéke. 
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Az évfolyamonkénti összesítés tartalmazza: 

- az évfolyam megjelöléssel az egyes osztályokra vonatkozó összesített adatokat, azaz 

- az érintett tanulólétszámot, 

- az osztályonkénti összesített tankönyvcsomagok értékét, 

 - iskolai szintre összesítve  

       - az érintett tanulólétszámot,  

       - a kedvezménnyel érintett tankönyvcsomagok értékét. 

 

6. A kedvezményekre érkezett igények teljesítési lehetőségeinek áttekintése 

 

A kedvezményekre érkezett igények teljesítési lehetőségeinek áttekintése a tankönyvellátás kiemelt 

feladata.  

A nevelőtestületi döntés előkészítése céljából az iskolaigazgató javaslatot készít a rendelkezésre álló 

tankönyvtámogatás felhasználására. 

A tankönyvtámogatás felhasználásával kapcsolatban az igazgató javaslata tartalmazza: 

 - a normatív kedvezményre jogosultak összesített igényeit, valamint 

- a normatív kedvezmény körén kívül eső kedvezményekre érkezett összesített igényeket, 

- javaslatokat az igények kielégítésére vonatkozóan. 

Az igazgató a tájékoztatás során ismerteti  

 - az intézményt megillető tankönyvtámogatás összegét, 

- a tankönyvtámogatás összegéből azt az összeget (a tankönyvtámogatás 25 %-át), melyet  

legalább  

- tankönyv, illetve  

- az iskolában alkalmazott 

- ajánlott és kötelező olvasmányok, 

- elektronikus adathordozón rögzített tananyag,  

- kis példányszámú tankönyv 

vásárlására kell fordítani, melyek az iskola tulajdonában maradnak, és az iskolai könyvtár állományába 

kerülnek. 

 - a tankönyvtámogatás összegéből azt az összeget, melyből  

- a normatív kedvezményre jogosultak tankönyv kiadásai finanszírozhatóak, 

- a normatív kedvezmény körébe nem tartozó kedvezmények adhatóak. 

Az igazgató a teljesítendő igények, valamint a tankönyvtámogatás kötött (könyvtári állományt növelő 

könyvbeszerzése), valamint szabad felhasználású része közötti egyensúly megteremtésével állítja össze 

javaslatát. 

Ha az igazgató úgy látja, hogy lesznek olyan igények, melyek teljesítéséről az iskola az iskolai 

tankönyvtámogatás rendszerében várhatóan nem tud gondoskodni, november 30-áig kezdeményezi a 

tankönyv– és tanszerellátás támogatásának megállapítását a települési önkormányzatnál. 
 

7. Az érintett szervek tájékoztatása a kedvezményekre benyújtott igényekről és a tankönyvtámogatás   

    összegéről 

 

Az iskolaigazgató a kedvezményekre benyújtott igényekről és a tankönyvtámogatás összegéről minden 

év november 30-áig tájékoztatja  

 -  a nevelőtestületet, 

- az iskolaszéket, (iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezetet (közösséget), valamint a   

   diákönkormányzatot). 

Az iskolaigazgató tájékoztatást ad arról is, ha kezdeményezte a tankönyv- és tanszerellátás 

támogatásának megállapítását a helyi önkormányzatnál. Tájékoztatása kiterjed a támogatás iránti igény 

nagyságrendjére is. 
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8. A tankönyvtámogatás módjának meghatározása 

 

A tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület minden év december 15.-éig dönt. 

Az igazgató a nevelőtestület döntésének elősegítése céljából a nevelőtestület rendelkezésére bocsátja a 

kedvezményekre vonatkozó igények osztályonkénti, és iskolai szintre elkészített összesítését, valamint 

azt a felmérést, mely tartalmazza, a tanulók új tankönyv, használt tankönyv, valamint tankönyv 

kölcsönzési igényét. 

A tankönyvtámogatás módjának meghatározásakor a nevelőtestület számára rendelkezésre kell bocsátani 

a korábbi belépő évfolyamok tankönyv és kedvezmény iránti igényeit, valamint a várható létszám 

adatokat. A rendelkezésre álló információk alapján a nevelőtestületnek meg kell becsülnie a belépő 

évfolyammal kapcsolatos támogatási igényeket. Ezeket az igényeket is figyelembe kell vennie a már 

ténylegesen nyilvántartott igények mellett. 

A nevelőtestület a tankönyvtámogatás módját írásban is rögzíti.  

A nevelőtestület az osztályfőnökök bevonásával értesíti a tankönyvtámogatás módjáról az érintett 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőt. 

A nevelőtestület a tankönyvtámogatás módjának meghatározásakor a tankönyvcsomagokhoz igazodva 

meghatározza, hogy mely tankönyveket milyen példányszámban kívánja megvásárolni: 

 - az iskolai könyvtár számára, illetve 

 - az igénylőknek ingyenes tankönyvellátásként. 

 

9. A tankönyvmegrendelés összeállítása 

 

Az iskolaigazgató által megbízott személy gondoskodik a tankönyvmegrendelés összeállításáról. Az 

összeállítás során az igazgató figyelembe veszi 

 - az osztályfőnökök, szaktanárok, a tanulók, szülők által jelzett új tankönyv igényeket, 

- az iskolai tankönyvtámogatás felhasználási módja meghatározása alapján megvásárolandó    

  további könyveket, 

- az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát. 

A tankönyvmegrendelés összeállításának határideje minden év február 15.-e. 

A tankönyvmegrendelés összeállításának véglegesítése előtt a rendelést ismételten át kell tekinteni abból 

a szempontból, hogy a tankönyvrendelés alapján az iskola minden tanulója részére biztosítani tudja-e a 

tankönyvhöz jutás lehetőségét: 

 - új tankönyv vásárlásával, 

- tankönyvtámogatással,- a könyv iskola általi megvásárlásával és a tanuló számára történő   

 ingyenes átadással, 

 - tankönyv kölcsönzéssel – a könyvtári állományból,  

 - tankönyv napközis, illetve tanulószobai hozzáférésével. 

 

10. A kölcsönözhető könyvek jegyzékének közzététele 

 

Az iskolaigazgató gondoskodik arról, hogy minden év június 10.-éig közzétételre kerüljenek azoknak 

 - a tankönyveknek, 

 - az ajánlott és kötelező olvasmányoknak 

a jegyzéke, melyeket az iskola könyvtárából a tanulók kikölcsönözhetnek. 

A közzétételről a helyben szokásos módon, legalább az iskolai faliújságon való hirdetmény 

kifüggesztésével kell gondoskodni. 
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II. rész 

A tankönyvellátás rendje 

 

1. Az iskolai tankönyvellátás rendjére vonatkozó döntés 

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjében kell meghatározni a tankönyvellátási feladatok végrehajtását.  

A tankönyvellátás rendjéről évente a nevelőtestület dönt.  

Az iskolaigazgató döntés-előkészítő és végrehajtó tevékenységet végez. 

A nevelőtestület a továbbiakban szabályozottak figyelembe vételével köteles meghozni döntését. 

 

2. A tankönyv ellátásban közreműködők kijelölése 

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjében a nevelőtestület meghatározza azt, hogy a tankönyvellátásban 

kiknek és hogyan kell részt venniük: 

 - meghatározásra kerül a tankönyvfelelős,  

- tankönyv értékesítési feladatok ellátása esetében meghatározzák a tankönyv-értékesítésben   

   közreműködő személyt. 

Az iskolaigazgató a nevelőtestületi döntés alapján gondoskodik arról, hogy az érintett személyek 

tényleges kijelölése és megbízása megtörténjen. 

 

3. Az iskolai tankönyvellátás keretében ellátandó feladatok 

 

Az iskolai tankönyvellátás keretében biztosítani kell, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész 

tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatóak legyenek. 

Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő alkalommal jogosult a 

tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e 

jogával akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem 

terheli szándékosság ezek bekövetkeztében, és azt az iskola igazolja. 

Ha a tanuló iskolát vált – az e tényről kiállított iskolai igazolás felmutatásával – az új iskolában 

alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplő áron jogosult megvásárolni. 

Az iskolai tankönyvellátás során el kell látni a következő feladatokat: 

 - tankönyv beszerzése, 

 - tankönyv tanulókhoz való eljuttatása. 

Az iskolai tankönyvellátási feladatok elláthatóak: 

 - csak az iskola közreműködésével, 

 - az iskola részvételével és az iskolán kívüli szervezetek bevonásával. 

Felelősségi szabályok: 

 - a tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért az iskola felel – függetlenül attól, hogy a       

            feladatokat, vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak átadja-e vagy sem. 

 

A tankönyvellátási feladatok végrehajtása 

Az iskola tankönyvellátás feladatainak végrehajtása az alábbiak szerint történhet: 

 - csak az iskola végzi a tankönyvellátás feladatainak végrehajtását, 

 - az iskola nem, vagy csak részben látja el a tankönyvellátási feladatait. 

A kidolgozott javaslatot célszerű az iskolaigazgatónak előzetesen véleményeztetnie: 

 - a nevelőtestülettel, 

 - az iskolaszékkel (iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezettel, illetve a  

           diákönkormányzattal.) 

Az érintettek véleményét figyelembe véve az iskolaigazgató átgondolja a korábbi javaslatát, indokolt 

esetben módosítja azt. 
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4. Tankönyvellátási szerződés kötése 

 

Az iskolaigazgató a tankönyvellátási szerződés megkötése érdekében - előzetesen, a nevelőtestületi 

döntés előtt - tájékozódik a tankönyvforgalmazókról, megkeresi azokat, melyek garantálják azt, hogy a 

tankönyvek az iskola által meghatározott időpontban a tanévkezdéskor rendelkezésre állnak, illetve hogy 

az év közben jelentkező igényeket is zökkenőmentesen kielégítik. 

Az iskolaigazgató javaslatot tesz a nevelőtestület számára a megfelelőnek tartott 

tankönyvforgalmazókról, az általuk vállalt szerződési feltételekről. 

A nevelőtestület dönt arról, hogy az iskola a tankönyvellátás feladatainak végrehajtására mely 

tankönyvforgalmazóval, illetve tankönyvforgalmazókkal milyen tárgykört érintően köt megállapodást, 

azaz tankönyvellátási szerződést. (A nevelőtestület erről a tankönyvellátás rendjének meghatározásakor 

dönt.) A tankönyvellátási szerződést minden év február utolsó munkanapjáig kell megkötni, illetve 

szükség szerint módosítani. 

Szerződéskötés előtti feladatok 

A tankönyvellátási szerződés előtt 

- ellenőrizni kell, hogy az érintett forgalmazó rendelkezik-e a kiadótól kapott igazolás alapján a 

tankönyv forgalmazásának jogával, 

- az iskolaigazgatónak, illetve megbízottjának be kell szereznie az iskolai szülői szervezet 

(közösség) egyetértését. 

A szerződés tervezet tartalmi ellenőrzése 

A tankönyvellátási szerződés megkötése előtt ellenőrizni kell, hogy az tartalmazza e a jogszabályban 

meghatározott kötelező tartalmi elemeket: 

 - az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát; 

- a tankönyvforgalmazó azonosító adatait (név, cím, székhely, adószám, bankszámlaszám, 

képviselő neve, a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének kódszámai,); 

 - azt a tanévet (tanéveket), amelyekre a szerződés szól; 

 - az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai működés kereteit; 

- annak a személynek a nevét, aki a tankönyvforgalmazó, illetve az iskola részéről (a továbbiakban:  

iskolai tankönyvfelelős) a tankönyvellátás végrehajtásáért felel; 

- szükség esetén a használt tankönyvek visszavásárlásával és forgalmazásával kapcsolatos 

feladatmegosztást; 

 - az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására. 

A nevelőtestület és az igazgató együttesen gondoskodnak arról, hogy minden, az iskolai 

tankönyvellátásban forgalmazóként meghatározásra került forgalmazóval a fent meghatározott határnapig 

a tankönyvellátási szerződés megkötésre kerüljön. A szerződés hiányában a tankönyvellátási feladatokat 

a forgalmazóval nem lehet ellátatni. 

 

A tankönyvellátási szerződésre vonatkozó egyéb szabályok 

Tankönyvellátási szerződést lehet több évre is kötni. 

A tankönyvellátási szerződésben lehetőség szerint több évre előre ne kerüljön konkrét megrendelési 

darabszám meghatározásra, mivel a tényleges igények jelentősen változhatnak az évek során. 

A tankönyvellátási szerződésben a kötelező elemeken túl más területre vonatozóan is ki lehet térni. 

A tankönyvellátási szerződést az iskola nevében az iskolaigazgató írja alá, mivel ő képviseli az iskolát. 

A tankönyvellátási szerződésben indokolt meghatározni az érintett tankönyvek: 

  - pontos nevét, azonosító számát, kiadási évét,  

  - fogyasztó árát. 

A tankönyvellátási szerződésben javasolt kitérni arra is, hogy a tankönyvellátás megszervezése során 

milyen feladatokat vállal az iskola, s melyeket kell ellátni a forgalmazónak. 
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5. Adatszolgáltatás a tankönyvforgalmazó részére  

 

Az iskola gondoskodik arról, hogy valamennyi tankönyvforgalmazó részére a jogszabályban 

meghatározott adatszolgáltatást biztosítsa. 

Az iskola a kötelező adatszolgáltatás keretében a tankönyvforgalmazónak átadja a tanulók következő 

adatait: 

 - tanuló neve,  

 - diákigazolvány száma, 

 - diákigazolvány hiányában a tanuló anyja neve és a születési ideje, 

 - az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek, illetve a vételéhez kapott támogatás 

összege. 

Ha az iskola a tankönyvek vásárlásához pénzben támogatást biztosít a tanuló részére, erről értesítést küld 

a tankönyvforgalmazónak. 

 

6. Tankönyv értékesítési feladatok 

 

A tankönyv értékesítési feladatok ellátása az iskola közreműködésével történik. 

Ha az iskola a tankönyvellátási szerződésben vállalta, hogy a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól 

értékesítésre átveszi és a tankönyvforgalmazó nevében értékesíti azokat, akkor köteles arról gondoskodni, 

hogy az értékesítés feltételei fennálljanak. 

 

6.1. Az értékesítés feltételeinek biztosítása 

 

Az értékesítés feltételeiként gondoskodni kell: 

 - az átvett könyvek biztonságos tárolási, őrzési feltételeinek biztosításáról, 

- a könyv helyének biztosításáról, azaz megfelelő helyiség rendelkezésre bocsátásáról, 

- a szülők, tanulók értesítéséről az értékesítés időpontjával és helyszínével kapcsolatban. 

 

A tankönyvek biztonságos tárolási, őrzési feltételeinek biztosítása 

Az iskolaigazgató a tankönyvfelelős bevonásával gondoskodik arról, hogy a tankönyvek az iskolán belül 

biztonságos helyen őrzésre kerüljenek. 

A tankönyvek magas értékére való tekintettel az őrzésről olyan helyiségben kell gondoskodni, mely 

riasztóberendezéssel védett, és/vagy rácsos ablakkal és ajtóval ellátott. 

A biztonságos őrzés érdekében az iskolaigazgató elrendelheti az őrzési célú ügyelet tartását. 

 

Az értékesítési hely biztosítása 

Az iskolaigazgató a tankönyvfelelős javaslatára kijelöli azt a helyiséget, ahol a tankönyv értékesítést 

bonyolítani kell. 

A helynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a tankönyvcsomagok elhelyezésre kerüljenek. 

 

A tankönyv értékesítésre vonatkozó tájékoztatás megadása 

Az iskolaigazgató és a tankönyvfelelős megszervezik a tanuló, a kiskorú tanuló szülője tájékoztatását  

 - tankönyv értékesítésének/helyének helyszínéről, valamint az átvétel időpontjairól. 

 

Az értékesítés időpontjaként több időpontot is meg kell határozni, hogy ahhoz az érintettek 

alkalmazkodni tudjanak. 

 

A tájékoztatás formája az iskolai hirdetmény lehet, melyet az értékesítési időpont előtt legalább 10 nappal 

ki kell függeszteni. 
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6.2. A tényleges értékesítés 

 

A könyveket a tankönyvfelelős a tankönyv értékesítés meghirdetett helyszínén és időpontjában 

tankönyvcsomagok előre történő összeállításával értékesíti. 

A tankönyvek átadásáról osztályonként név szerinti nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban jelöli az 

ingyenes tankönyv vételárát, valamint bejegyzi a kedvezményre való jogosultságot. 

A tankönyvfelelős teljes anyagi felelősséggel tartozik az általa beszedett tankönyvek vételáráért.  

A tankönyvfelelős az átvett tételekkel elszámol a tankönyvforgalmazónak. 

 

6.3. A tankönyv értékesítésben közreműködő díjazása 

 

A tankönyvforgalmazó az iskolának (tankönyvfelelősnek) az értékesítésben való közreműködésért anyagi 

ellenszolgáltatást biztosít.  

A díjazás összegét a tankönyvforgalmazónak a tankönyvellátási szerződés szerint kell kifizetnie az a 

tankönyvfelelős részére. 

Az iskolaigazgató a tankönyvfelelőssel - ha a feladat ellátásáért díjazás illeti meg - megbízási szerződést 

köt a tankönyvekkel kapcsolatos feladatok ellátására. 

A megbízási szerződést az aktuális tanévvel kapcsolatos tankönyvellátási feladatellátásra, és nem 

időtartamra kell kötni. 

 

6.4. A tankönyvtámogatás összegének kezelése 

 

A tankönyvtámogatás összegét az iskola a tankönyvforgalmazónak utalja át.  

A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki. A sajátos 

nevelési igényű tanulók számára törvény, és állami normatíva biztosítja az ingyenességet. (Intézményünk 

esetében 1.-13. évfolyamon.) 

 

7. Összeférhetetlenségi szabályok 

 

A tankönyvellátással kapcsolatban alábbi területre terjednek ki az összeférhetetlenségi szabályok  

 

 - tankönyvkiadóra, forgalmazóra, 

 - tankönyvellátás szervezésében közreműködő iskolai alkalmazottra, 

 - tankönyvválasztásban közreműködő pedagógusra. 

 

Tankönyvkiadót, forgalmazót érintő összeférhetetlenségi szabályok 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez nem vehető igénybe az a tankönyvkiadó, illetve az a 

forgalmazó, 

- amelyben az iskola vezetői megbízással rendelkező alkalmazottja, valamint a Ptk. 685. § b)            

pontja szerinti közeli hozzátartozója  

- üzletrésszel rendelkezik, vagy 

- részt vesz az ügyvezetésben, a felügyelő bizottságban, továbbá 

- amellyel az iskola vezetői megbízással rendelkező alkalmazottja munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll. 

Tankönyvellátás szervezésében közreműködő iskolai alkalmazott 

Nem vehet részt az iskolai tankönyvmegrendelés elkésztésében és az iskolai tankönyvellátás 

megszervezésében az iskolának az az alkalmazottja, aki a tankönyvforgalmazóval munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban áll. 

A tankönyvellátás szervezésében részt vevő iskolai alkalmazott a tankönyvkiadótól, tankönyv 

forgalmazótól – külön megállapodás alapján - fogadhat el  

 - juttatást, 

 - kedvezményt. 
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III. rész 

Vegyes rendelkezések 

 

1. Pénzügyi bonyolítási feladatok 

 

Az intézménybe tanuló valamennyi diák sajátos nevelési igényű. Ennek alapján a Tpr. ingyenesen 

biztosítja számukra a tankönyveket. 

A tankönyvfelelősnek és a könyvelőnek a tankönyvekről olyan megbízható nyilvántartást/analitikát kell 

vezetnie, melyet a fenntartó elfogad, s amely alapján az eladott könyvek után a normatív és állami 

támogatással el tudjon számol. 

 

A tankönyvfelelősnek az értékesített tankönyvek áráról számlát az iskola nevében nem szabad kiállítania, 

mivel nem az iskola tulajdonát képezik a könyvek.  

 

A tankönyvfelelős az értékesítés során: 

- a tankönyvforgalmazó nevében nyugtát ad, 

- annak a tanulónak, vagy szülőnek, akik a számlát kérnek, feljegyzi számla igényét és jelzi a   

  tankönyvforgalmazónak, illetve a tankönyvforgalmazó nevében, a tankönyvforgalmazó  

   számlatömbjében számlát állít ki. (Hogy melyik megoldást kell alkalmazni, azt a  

   tankönyvellátási szerződésnek kell tartalmaznia.) 

 

2. A tankönyvtámogatással kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatok 

 

A tankönyvforgalmazótól ténylegesen átvett könyvek árát az iskola egyenlíti ki. A tankönyvforgalmazó 

számlát állít ki az iskola részére. 

Az iskola a tankönyvforgalmazó számláját, mint könyvvásárlást könyveli le. 

A számla alapján részletező nyilvántartást kell készíteni a normatív tankönyvtámogatással való 

elszámolás érdekében. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell azt, hogy 

- mely tanulók részesültek ingyenes tankönyvben úgy, hogy a könyv részükre átadásra került,  

- melyek azok a könyvek, melyek a napköziben, tanulószobán állnak a tanulók rendelkezésére,  

  - melyek az iskolai könyvtár állományát gyarapító tankönyvek. 

Az ingyenes tankönyvben részesülők tankönyv átvételét a tankönyvfelelős által az értékesítéskor vezetett 

nyilvántartása igazolja – melyben a jogosultak aláírásukkal igazolják az átvételt. 

A napközibe, tanulószobába kiadott könyvek átvételét a napközis, illetve tanulószobai foglalkozást tartó 

pedagógusoknak kell igazolniuk. 

Az iskolai könyvtár állományát gyarapító tankönyveknek ténylegesen be kell kerülniük a könyvtár könyv 

állományába. A könyvtárnak írásban kell dokumentálnia a tankönyvek átvételét. 
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Mellékletek: 

 

- Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz (tájékoztatóval) 

- Felmérés a ……/…… tanévben alkalmazandó könyvek igényléséről 

- Normatív kedvezményekre vonatkozó igények összesítése …../….. tanévre ……… osztályra 

- Normatív kedvezményekre vonatkozó igények összesítése …../….. tanévre (intézményi   

  szintű összesítés) 

- A tankönyvellátás rendje ……/…….. tanévre 

 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

Az intézmény neve: ………………………………………………………………………. 

  címe: ……………………………………………………………………… 

                        OM azonosítója: ……………………………     

 

I. Normatív tanulói tankönyvtámogatáshoz 

A tanuló 

 - neve: ……………………………………….. 

 - osztálya: ……………………………………. 

 - lakcíme: ………………………………………………………………………………. 

 - diákigazolvány száma: ……………………………….. 

Szülő (gondviselő) 1 

 - neve:  ……………………………………… 

 - lakcíme: ………………………………………………………………………………. 

 - azonosító iratának típusa: …………………………………………………………….. 

                       száma: ……………………………………. 

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. 

§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert 

a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül2. 

A tanuló: 

 a) tartósan beteg,  

 b) sajátos nevelési igényű, 

 c) három- vagy többgyermekes családban él,  

 d) egyedülálló szülő által nevelt, 

 e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

 f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok 

változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 
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II. Igénylés további kedvezményekre* 

 

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. 

§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére 

jelentkezem: …………………………………………………………………………… 

 

Dátum: ……………………….. 

       ……………………………………. 

       szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 

 

A normatív kedvezményre** való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli 

további** tankönyvtámogatáshoz szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen – nem*** 

 

Kelt: ………………………………….. 

        ……………………………. 

        iskola igazgatójának aláírása 
1 Nagykorú tanuló esetén nem kell kitölteni. 
2 Aláhúzással jelölje a felsorolásban! 

 

* E kedvezmények körét, feltételeit, az igénylés módját, az igénylés elbírásának elveit az iskola határozza meg. 

** A megfelelő szöveg aláhúzandó. 
*** Az iskola tölti ki. 

 

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról 

 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján minden évben az éves költségvetési 

törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap az 

iskolai terjesztési áron forgalomba kerülő tankönyvek megvásárlásának támogatásához. 

A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt. 

A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes 

tankönyvellátást igényelhet. 

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: 

- tartósan beteg (szakorvos igazolja), 

- sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), 

- három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), 

- egyedülálló szülő által nevelt (a megállapított családi pótlék igazolja), 

- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (az erről szóló határozat igazolja). 

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező 

részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, 

számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is. 

A felsoroltakon túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint - további 

kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell részesíteni 

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

munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról 

szóló igazolás szükséges. 

Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (elégséges bemutatni), de az igénylő az általa közölt 

adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó 

önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. 

A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola teljes egészében is 
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felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból 

történő kölcsönzéssel biztosítja. 

Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet: 

- iskolából történő kölcsönzéssel, 

- napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, vagy 

- a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve 

e három módszer együttes alkalmazásával biztosítsa. 

Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai 

könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív 

támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni. 

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az iskolában 

kapja kézhez minden tanuló az igénylőlapot, amit minden év november 15-ig kell visszajuttatni. Az 

iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben 

megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a 

később bejelentett igényt kielégíteni. 

 

Felmérés a ……./….. tanévben alkalmazandó könyvek igényléséről 
 

…… évfolyam……… osztály …………csoport 

 

A tanuló neve: ……………………………………………. 

 

 

Tankönyvek Igények 

Neve Ára Új könyv 

vásárlás 

Használt 

könyvet 

igényel 

Kölcsönöz- 

ni szeretné 

Nem igényli 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Igényelt új könyvek ára 

összesen 

     

 

 

 

A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokra az érintett tanévben  

 

 

igényt tart / nem tart igényt 

 

 

 

 

 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
2014. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 76 

 

Normatív kedvezményekre vonatkozó igények összesítése  ……./….... tanévre 

 

…… osztály  

S.sz. Tanuló Szülő Kedvezmény feltétele* Tankönyv 

csom. ára a) b) c) d) e) f) 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

 neve neve        

címe 

 

címe 

……. fő összesen.                                           Összesen:        

Megjegyzés*: a) tartósan beteg 
  b) sajátos nevelési igényű 

  c) három vagy többgyermekes családban él 

  d) egyedülálló szülő által nevelt 
  e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult 

  f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 
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Normatív kedvezményekre vonatkozó igények összesítése  ……./….... tanévre 

(intézményi szintű összesítés) 
 

 

Év- 

folyam 

Osz- 

tály 

Tanuló 

létszám 

Kedvezmény feltétele* Tankönyv 

csom.-ok ára 

Megjegyzés 

a) b) c) d) e) f) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Összesen:          

 
Megjegyzés*: a) tartósan beteg 
  b) sajátos nevelési igényű 

  c) három vagy többgyermekes családban él 

  d) egyedülálló szülő által nevelt 
  e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult 

  f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 
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A tankönyvellátás rendje ……/…… tanévre 

 

 

A nevelőtestület a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi CCCVII. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint 

a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 23. §  alapján  az alábbiak szerint dönt a tankönyvellátás rendjéről. 

 

1. Tankönyvellátásban közreműködő személy(-ek) 

 

A nevelőtestület a tankönyvellátásban közreműködő személyként  

 - tankönyvfelelős,* 

 - a tankönyvfelelős személyén kívül további értékesítésben közreműködő személy*  

kijelölését tartja szükségesnek. 

 

A tankönyvellátásban közreműködő személyek a következők: 

 név                                                           közreműködés jellege  

………………………………………..    ………………………………………………………. 

………………………………………..    ………………………………………………………. 

 

 

A tankönyv értékesítés során az értékesítéssel kapcsolatban a díjazás az alábbi főbb elvek, szempontok 

alapján történik: 

- az értékesítéssel kapcsolatos díjazásra csak azt az összeget lehet felhasználni, amelyet a 

tankönyvforgalmazótól az értékesítés díjazása fejében az iskola megkap; 

- a forgalmazótól megkapott díjazásnak csak azt a részét lehet a pedagógus díjazására fordítani, 

melyből már leszámításra kerültek az iskola tankönyv forgalmazással kapcsolatban felmerült 

költségei. 

 

Ha a tankönyvforgalmazásban több személy is részt vesz, akkor a díjazás kialakításánál figyelembe kell 

venni: 

 - a feladatra fordított időt (munkaórákat),  

 - a feladattal járó felelősséget. 

 

A díjazás meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, hogy a díjazásra rendelkezésre álló összeg a 

járulékokkal növelt juttatás összegével egyenlő, azaz ebből vissza kell számolni a közreműködőt 

megillető bruttó díjazás összegét. 

 

2. A tankönyvellátás megszervezése során az iskola által ellátandó feladatok 

 

A tankönyvellátás megszervezése során az iskola az alábbi feladatokat látja el*  

(az érvénytelen részeket áthúzással törölni kell!): 

 - gondoskodik a biztonságos tárolási, őrzési feltételek biztosításáról,  

 - értékesítési helyet biztosít, 

 - tájékoztatást ad az értékesítés helyszínéről és időpontjáról,  

 - közreműködik az értékesítésben, 

 - gondoskodik a tankönyv értékesítésében, közreműködők díjazásáról, 

 - gondoskodik a tankönyvtámogatás összegének kezeléséről. 
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3. A tankönyv forgalmazók kiválasztása 

 

A nevelőtestület az iskolai tankönyvellátás feladataink végrehajtására a mellékletben felsorolt 

tankönyvforgalmazókat jelöli ki. 

 

4. A tankönyvellátási szerződésben meghatározandó speciális igények, elvárások 

 

A nevelőtestület az alábbiakban határozza meg azokat a területeket, melyekre vonatkozóan a 

tankönyvellátási szerződéseknek ki kell térniük: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Kelt: ………………………… 

 

        ……………………………… 

         iskolaigazgató 
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 9. Intézményi védő - óvó előírások 
 

A Fővárosi Közgyűlés 1293/2011. (V.25.) számú határozatával létrehozta a Gyógypedagógiai 

Intézmények Gazdasági Szervezetét.  Közte a KLIK és az intézmény között létrejött Együttműködési 

megállapodás alapján ellátja az intézmény működtetésével kapcsolatos ellátási tevékenységét.  

A tervezési, beszámolási és ellátási feladatok jogszabályi, valamint a törvényi szabályozás szerinti 

végrehajtását. 

  a) A rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje 

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az 

intézmény biztosítja a GYIGSZ közreműködésével. 

 

Az egészségügyi ellátás: 

 - az iskola-egészségügyi szolgálat, 

- a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, 

- gyermek- és ifjúsági pszichiáter 

- pszichológus  

 - a védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

 

Az egészségügyi ellátásban közreműködik még: 

- a fogorvos és a fogászati asszisztens 

- iskolapszichológus, neurológus, ortopédus, fül-orr-gégész  – szükség esetén 

- konduktor 

- gyógytestnevelő, gyógytornász 

- logopédus 

- therepauták 

 

Az egészségügyi ellátás rendje:                   (minden tanév elején kerül megállapításra és kihirdetésre) 

 

• iskola-egészségügyi szolgálat 

orvos:   dr. Uskert Gabriella 

védőnő:            Lehotai Mónika  - ált.isk. 

            dr. Hodrogner Lászlóné - szakiskola 

                         Furjánné Oldal Melitta - óvoda 

• foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

orvos:   dr. Kiss Péter 

• iskolafogászat 

orvos:   dr. Róta Livia 

asszisztens:      Bognár Andrea       

• ifjúsági fogászat 

orvos:           dr. Sárhegyi József 

• iskola pszichológus 

      Kurucz Nóra 

• gyermek- és ifjúsági pszichiáter 

                                dr. Pesti Zsuzsa 

 

Minden tanév elején írásban tájékozatni kell a szülőt/tanulót/gyermeket, hogy az adott tanévben milyen 

szűrővizsgálatok, védőoltások lesznek. Tájékoztatni kell a szülőt, hogy gyermekénél, a tanulónál észlelt 

betegség tünetei esetén az intézmény mit tegyen (értesítés, mentő, orvos stb.) . Az intézménynek nem 

feladata, hogy a gyermeket/tanulót a vizsgálaton való részvételre kötelezze, illetve előírja a 

meghatározott vizsgálaton való részvétel kötelezettségét, bármilyen orvosi beavatkozás eltűrését. Be kell 
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szerezni az ehhez szükséges szülői engedélyt. Ugyancsak szülői engedélyhez kötött bármiféle orvos 

beavatkozás, gyógyszer beadás elvégzése (kivételt képez az életveszély elhárítás). A vizsgálatok során 

biztosítani kell a beteg jogainak védelmét, az önrendelkezési jogát, emberi méltóságát. Az intézmény 

nem tekinthető egészségügyi intézménynek, ennek megfelelően az egészségügyi vizsgálat 

megszervezésére alkalmas szervezetnek. Erre az intézményben csak az orvosi szoba alkalmas. Ez sem 

jelenti azt, hogy az intézmény a gyermekek/tanulók esetén a szülők tiltakozásának, beleegyezésének 

hiányában vizsgálatot szervezhet.  

Megállapodást kell kötni a szülő és az óvoda/iskola között azon gyermekek, tanulók esetében, akik 

rendszeresen szednek gyógyszert és napközben is a gyermeknek, tanulónak hozzá kell jutnia. Eseti 

gyógyszerszedés esetén (pl.: epilepszia gyógyszerek, ++ gyógyszerek stb.) ezen szerek elhelyezésére 

külön hűtő biztosított az orvosi rendelőben. Minden gyógyszerre rá kell vezetni a gyerek, tanuló 

nevét, az adagot és azt, hogy mire való. Erről az alkalmazottakat tudatni kell, illetve a 

csoportnaplókban fel kell tüntetni. 

Az intézmény nem hozhat létre olyan konfliktushelyzetet, amelyben el kell döntenie pl.: a szülők és a 

gyermek közötti vitát. Ilyen lehet pl.: ha valamely szülő kéri annak megállapítását, hogy a gyermeke 

fogyaszt-e drogot, fogyaszt-e alkoholt stb. A tanuló tiltakozása esetén az intézmény nem kényszerítheti 

az érintett tanulót arra, hogy részt vegyen a vizsgálaton. Csak valamennyi érdekelt esetében lehet a 

vizsgálatot szakembernek elvégeznie. 

Amennyiben a gyermek, tanuló feltételezett betegsége a többi gyermek, tanuló egészségét vagy testi 

épségét súlyosan veszélyezteti nincs szükség a beteg beleegyezésére a vizsgálathoz. Ez azonban csak 

igen kivételes eset lehet. Ennek korlátja csak a mások életének, egészségének vagy testi épségének 

védelme indokolja. Azonban minden esetben a szülőt értesíteni kell. 

Az egészségügyi ellátás rendje: 

a) iskola-egészségügyi orvosi szolgáltatás 

 

Az egészségügyi ellátás  

megnevezése 

Iskolaorvosi szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése XX. kerületi Egészségügyi Intézményei 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, 

részmunkaidő stb.) 

Az ellátást nyújtó által meghatározott 

 

 

Az ellátást nyújtó által az intézményben  

töltendő idő 

minden héten hétfő és csütörtök 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

Az ellátás nyújtása során annak a háziorvosnak 

(háziorvosi körzetnek) a megnevezése, akivel 

együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás 

 

változó 

 

b) védőnői szolgáltatás 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése XX. kerületi Egészségügyi Intézményei 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, 

részmunkaidő stb.) 

Az ellátást nyújtó által meghatározott 

 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő minden héten hétfő és csütörtök 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek (védőnői 

körzetnek) a megnevezése, akivel együttműködve történik 

a szolgáltatás nyújtás 

 

változó 
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c) iskola/ifjúsági fogászati ellátás 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése XX. kerületi Egészségügyi Intézményei 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, 

részmunkaidő stb.) 

Az ellátást nyújtó által meghatározott 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő külön berendelés alapján 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) XX. Székelyhíd u 

XX. Pacsirta u 

 

 

 
d) pszichológusi / pszichiátriai ellátás 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Pszichológus/ pszichiátriai ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Benedek Elek EGYMI / Szolnoki Hetényi Kh. 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, 

részmunkaidő stb.) 

szerződés szerint az ellátást nyújtó által meghatározott 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő külön berendelés alapján 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) XX. Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

 

 

e) foglalkozás-egészségügyi ellátás 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Pszichológus/ pszichiátriai ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Morrowmedical Zrt. 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, 

részmunkaidő stb.) 
• órarend szerint 

• az ellátást nyújtó által meghatározott 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő kéthetente szerda vagy csütörtök 

 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) XX. Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

 

 
 b) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén 

 

Általános előírások az óvodában 

 
A gyermekekkel 

- az óvodai nevelési év, valamint  

- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

Védő-óvó előírás:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

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

ismertetni. 

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az intézmény házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a 

gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartani. 
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Az óvodai gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

Az intézményegység vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

 

• az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése 

az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem 

végezhető; 

• az intézményegység területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a             

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig,     

s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; 

• a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen az ajzatok 

vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével; 

• a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be. 

 

Az óvodapedagógusok feladata, hogy: 

 

• haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek             

ellenőrzésében a vezetők felelősek; 

• a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják,   

hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 

• javaslatot tegyenek az óvoda épületrészének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

 

• a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek  

      biztonságára, testi épségére,  

• a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 

Az óvodai gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Az intézményegység-vezető / intézményvezető feladatai: 

 

1. Felveszi a kapcsolatot a kijelöl személlyel – titkár - , aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja; 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:  

• intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 

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

legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, az OM -nek 

elektronikus úton, valamint átadja a gyermek szülőjének ( egy példány megőrzéséről 

gondoskodik ), 

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

okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

• azonnal jelenti a balesetet az intézmény vezetője felé, aki jelenti a fenntartónak az 

intézményvezetővel együtt gondoskodik a baleset legalább középfokú             munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával történő             kivizsgálásáról. 

         Súlyos az a gyermekbaleset minősül, amely: 

 

• a sérült halálát okozza (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon 

belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben             életét 

vesztette) 

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

• orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 
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• súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, 

továbbá ennél súlyosabb esetek), 

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

4. Lehetővé teszi a közös igazgatású intézmény szülői szervezetének részvételét a gyermekbalesetek   

    kivizsgálásában. 

5. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént  

    balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

Az  óvodapedagógusok feladata: 

1. Az intézményegység-vezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartást figyelemmel     

     kísérje. 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményegység-vezető utasítására: 

• közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek  

•             haladéktalan kivizsgálásában, 

• e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel a titkárral - megbízottal - együtt,  

• jegyzőkönyvet készít a titkárral - megbízottal - együtt, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az 

adatszolgáltatás határideje nem tartható,  

 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

 

• a balesetet jelenti az intézményegység-vezetőnek, illetve az intézményegység-vezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

• közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

4. Közreműködik az iskolai/óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek  

    kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 

5. Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető  

    megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

 

 

Nem pedagógus alkalmazott: 

 

• az intézményegység-vezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket 

követő feladatokban. 

 
Általános előírások az iskolai tagozatokon 

 
A tanulókkal: 

- az iskolai tanítási év, valamint  

- szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó 

előírásokat. 

 

Védő-óvó előírás:  

 

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

 

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

 Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 
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Az iskola házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a tanulónak az 

iskolában való tartózkodása során meg kell tartania. 

 
A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 
Elsősegély esetén az intézményben 5 helyen – az orvosi rendelőben ( ha valamely orvos vagy védőnő  az 

intézményben tartózkodik ), az óvodában, a testnevelés-szertárban, a fiú- és leánytechnika teremben, a 

titkárságon  - lehet ellátásban részesíteni a gyermeket 

 

Az intézményegység-vezetők / intézményvezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

 

•  az intézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály 

felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka 

kivételével nem végezhető; 

• az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb 

időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók 

állandó felügyelete mellett lehet; 

• az intézményben a tanulók a következő gépeket, eszközöket ne használják, használhassák: 

villamos köszörűgép, barkács gép faesztergálásra, faipari szalagfűrész, körfűrész, kombinált 

gyalugép, szalagfűrészlap-hegesztő készülék, valamint jogszabályban, használati utasításban 

veszélyesnek minősített gépek, eszközök;  

• az intézmény tízévesnél idősebb tanulói csak pedagógus felügyelete mellett használhassák, 

használják a következő eszközöket, gépeket: villamos fúrógép, barkács gép (a következő 

tartozékokkal: korong, és vibrációs csiszoló, dekopír-fűrész, polír-korong,), törpefeszültséggel 

működő forrasztópáka, 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű, ún. “pillanat” 

forrasztópáka, villamos háztartási gépek (tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávédarálógép, robotgép, 

vasaló, varrógép stb.); segédmotoros kerékpár szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a 

motort nem kezelheti tanuló); kerti gépek szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort 

nem kezelheti tanuló); 

      *   csak pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép. 

 

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

véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése szintén az intézményvezető feladata. 

 

A pedagógusok feladata, hogy: 

 

• haladéktalanul jelezzék az intézményegység-vezető felé azokat a helyzeteket, melynek 

ellenőrzésére az intézményvezető / gazdasági igazgató-helyettes a felelős, 

• gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 

 

Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

 

• a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi 

épségére,  

• a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 

A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Az intézményegység-vezetők / intézményvezető feladatai: 

 

1. Felveszi a kapcsolatot a kijelöl személlyel – titkár - , aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja; 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 
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• intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan 

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

legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, az OM -nek 

elektronikus úton, valamint átadja a tanuló szülőjének (nagykorú tanuló esetén a tanulónak) – 

egy példány megőrzéséről gondoskodik; 

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

okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

• a balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartója felé,  

• gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 

bevonásával történő kivizsgálásáról 

 

            Súlyos az a tanulóbalesetnek minősül, amely: 

 

• a sérült halálát okozza (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon 

belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette) 

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

• orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

• súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, 

továbbá ennél súlyosabb esetek), 

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

4. Lehetővé teszik a közös igazgatású intézmény szülői szervezetének és a diákönkormányzatának      

    részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

5. Intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént  

    balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

A pedagógus feladata: 

 

1. Az intézményegység-vezető / intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartást  

    figyelemmel kíséri. 

2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményegység-vezető utasítására: 

 

• közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásában, 

• e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel e feladatokkal megbízott – titkárral,  

• jegyzőkönyvet készít e feladatokkal megbízott –titkárral -, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az 

adatszolgáltatás határideje nem tartható,  

 

3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

• a balesetet azonnal jelenti az intézményegység-vezetőnek, illetve az intézményegység-vezető 

távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, 

• közreműködik a baleset kivizsgálásában. 

 

4.  Közreműködik a közös igazgatású intézmény szülői szervezet és diákönkormányzat tájékoztatásában,  

     és  a tanulóbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában. 

5. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre, az intézményegység-vezető       

     megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 
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Nem pedagógus alkalmazott: 

 

• az intézményegység-vezető / intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a 

tanulóbaleseteket követő feladatokban. 

 
  c) A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

 

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

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

dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

• a tűz, 

• a robbantással történő fenyegetés 

• egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó,  

• nehezítő körülmény  

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles 

azt azonnal közölni az intézmény igazgatójával, vagy helyetteseivel vagy intézményegység-vezetőinek.. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell az intézmény vezetőjét, aki értesíti: 

 

a/  a fenntartót, 

b/  tűz esetén a tűzoltóságot, 

c/  robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

d/ személyi sérülés esetén a mentőket, 

e/ egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve  

    katasztrófaelhárító  szerveket, ha ezt az iskola igazgatója azt szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására 

az épületben tartózkodó személyeket három hosszú csengetéssel értesíteni kell, valamint haladéktalanul 

hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.  

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv 

mellékleteiben található “Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

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

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

foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

 

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

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

• A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában 

segíteni kell! 

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

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

• A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a 

nevelőnek meg kell számolnia! 
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Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével 

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

 

• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

• elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,  

• tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

  

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének vagy az 

általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,  

• az épület kiürítéséről. 

 

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

katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a további biztonsági 

intézkedésekről. 

 

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

és tanulója köteles betartani. 

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

be kell pótolni. 

 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a “Tűzriadó terv” című igazgatói 

utasítás tartalmazza. 

 

• A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását 

az  

             “Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére bombariadó terv” című igazgatói utasítás t 

  tartalmazza. 

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

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

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

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

             a felelős. 

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

és  

            dolgozójára kötelező érvényűek. 

• A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet az intézmény tanári szobájában kell elhelyezni, a szükséges  

              kulcsok egy példányát pedig lezárt szekrényben a portán. 
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 ELJÁRÁS BOMBARIADÓ ESETÉN 

• A bomba elhelyezésével, illetve robbantással kapcsolatos bejelentést azonnal jelenteni kell az 

intézmény vezetőjének, 

• Távolléte esetén a helyettesítési rendben meghatározott helyettesnek. 

• A bombariadó tényét jelenteni kell a helyi rendőrségnek, valamint az intézmény fenntartójának. 

 

A jelentés után az épületet ki kell üríteni, ennek módja: 

 A titkár az intézményvezető utasítására három hosszú csengetéssel     

            (áramszünet esetén kolompolással) jelzi a riadó tényét, 

 Az évszaknak megfelelően a tanulók átöltöznek (váltócipő, kabát) és az   

  órát tartó szaktanárok felügyelete mellett elhagyják az épületet, 

 Az intézmény melletti parkban gyülekeznek, meghallgatják az  

 intézmény vezetőjének tájékoztatóját ( addig, amíg a tűzszerészek  

 átvizsgálják az épületet a tanulók a parkban vagy a  Fekete István  

 Általános Iskolában  tartózkodnak tanári felügyelet mellett). 

 Az osztályok megadott időpontra visszatérnek az intézménybe, a  tanítás 

folytatódik, a napi  órarend szerint, de a megkezdett órát már  nem ismételjük  meg. 

 Ha a tűzszerészek munkája veszélyezteti az aznapi oktatást, akkor az              

 intézményvezető döntése alapján a kieső tanítási órákat a következő hét      

            szombati napján kell bepótolni. 

Mivel a rendőrség gyakorlata szerint nyomozást rendel el ismeretlen tettes ellen, e munka segítése 

érdekében az órát tartó szaktanárok a titkárságon adják le a hiányzók neveit, illetve azt, hogy melyik 

osztályban írtak volna aznap dolgozatot.  

 

Az intézményben melegítőkonyha működik, így a tanulók étkeztetését azon a napon meg kell oldani, 

tehát térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség. 

 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a  

pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

Az egyes rendkívüli eseményekre vonatkozó további belső szabályozás:  

   

 nem kerül csatolásra. 
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d) Katasztrófa-,tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási  rendje 

 

 

 
 

                                  2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J ó v á h a g y o m !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E g y e t é r t e k :  

  

Budapest, 2013. november                         Budapest, 2013. november 

 

 

 

( Csécsi Barnabás Sándor) 

 

 

                  

                (Margita László pv. ezredes) 

              főigazgató                       kirendeltség-vezető 
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Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola  

 

PREVENCIÓS PROGRAM 
1. Budapest XX. kerület térképe 

 
 

 

 

Budapest XX. kerületet övező  

térségének veszélyeztetettségi mutatói: 

  Budapest XX. kerületet övező 

kerületek polgári védelmi besorolása: 

      

Nukleáris veszélyeztetettség 0   I. csoportba sorolt települések száma: 4 

Vegyi veszélyeztetettségű üzemek száma 

mely a kerületet is érinti: 

0   II. csoportba sorolt települések száma: 0 

Árvíz veszélyeztetett kerületek száma: 1   III. csoportba sorolt települések száma: 0 

Közlekedés veszélyeztetett települések 
száma: XIX, IX, XXI, XXIII 

4   IV. csoportba sorolt települések száma: 0 

Határ közelséggel veszélyeztetett  

települések száma: 

0   Nem sorolt települések száma: 0 

Veszélyeztetettség nélküli kerületek 

száma: 

0     

Pesterzsébet a Duna bal partján fekvő déli kerület. A 12,3 négyzetkilométer 
területtel rendelkező , közel 68 ezer lelket számláló Pesterzsébet , Budapest XX. 
kerülete. A közigazgatásilag nyugatról a XXI. kerület, északról a IX. kerület, 

északkeletről a XIX. kerület a XVIII. kerület, délről a XXIII. kerület határolja.  
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Budapest XX. kerület elhelyezkedése Dél – Budapesten  
 

 

Benedek Elek EGYMI,Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola  
 

Intézmény elhelyezése: 

1. sz. melléklet 

Intézmény elhagyása: 
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2. Budapest XX. Kerület bemutatása 
 

A városrész területe:                12,3               km2 

Budapest XX. ker. lakónépessége:               68341             fő 

A városban található lakások száma:               25651 

Oktatási intézmények száma: 

               13            általános iskola 

               13            középiskola 
                

Egészségügyi intézmények száma: 
1     Szakorvosi rendelő  

                   1         Kórház 

                25          Orvosi rendelő 

Veszélyeztetettségi besorolás: I. 
 
                                   Vegyi 

                                   Közlekedési -közúti        

 
3. Budapest XX. Kerület jellemzői 

 

• A kerület polgári védelmi besorolása, annak rövid indoklása: 
 
Budapest Főváros XX. kerülete a 114/1995.(IX.27). Kormányrendelet és a 18/1996  (VII.25)  BM. 

rendelet  és hatályban lévő módosításai alapján:  

I. kategóriába sorolt település. 
 Az I. kategóriába sorolást az tett indokolttá, hogy a szomszédos kerület területén veszélyes 

anyagot felhasználó üzemek vannak, közútjain,   jelentős mennyiségű veszélyes anyag fuvarozás 

bonyolódik. 

 

  A kerület földrajzi jellemzőinek leírása: 
 

Pesterzsébet a Duna bal partján fekvő déli kerület,  földrajzilag a pesti síkság része, mely az Alföld 

a  Duna felé benyúló legészakabb kiszögellése, a Duna völgyének     3,5 km-es szakasza.  A talajvíz 

szintje  általában magas, 1,5-3,0 m-el a terepszint alatt található. 

Építés alkalmassági szempontból  zömmel a jó és közepes minősítésű kategóriába tartoznak a lakó 
és ipari területek. 

Nagyobb kiterjedésű területek a városközpontban találhatóak, kis teherbírású területek kisebb 

foltokban fordulnak elő. 

 Határolják a főváros  IX,   XIX., XXI., XXIII. kerületei és a Soroksár-i Duna-ág kijelölt szakasza. 

 
Időjárási jellemzők: 

 

Pesterzsébet időjárási viszonyai Budapest egészének időjárási viszonyaival megegyezőek. Jellemzői: 

az aránylag elég magas középhőmérséklet (júliusban 22C ,Januárban -1, 1C, a napsütéses órák 
száma átl. 1990 ó/év, május - szeptember közötti időszakban az égbolt több mint fele időn át 

derült), az ingadozó csapadék zivatarok alakjában  nyár elején hullik bő záporok, zivatarok 

alakjában. Az ÉNY-i, É-i mérsékelt, de néha felerősödő   és gyakori a DK-i szél. 
 

• A kerület lakosainak száma nemenként, korcsoportonként megoszlásban: 
 

A XX kerület lakosainak száma:  67.489 fő 

                              Ebből:   nő:   36.178 fő     

               férfi:   31.311 fő           

        felnőtt:   54.194 fő 
        18 év alatti :   13.295 fő       
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• A kerület beépítettsége: 
  

A beépítettség 75 %- os, népsűrűség 55-56 fő/ km2. 

A kerület túlnyomó részt kertvárosias, családi házas beépítésű, földszintes vagy földszínt + tetőtér 

beépítéses 1-4 lakásos épületekkel beépített. 

Nagyobb kiterjedésű lakótelepek  a kerület DK-i és ÉNY-i peremén találhatók vegyes, illetve 10 

emeletes valamint a Helsinki út mentén elhelyezett alagút zsalus technológiával épített 
lakóépületekkel. 

A Helsinki út mentén DNY-ra található elöregedett, kisméretű, ipari jellegű terület. 

 

• Gazdálkodó szervezek jellemző adatai: 
  

Kerületünk ipartelepei nagyrészt a Helsinki út mellett helyezkednek el. Ezek elsősorban  elaprózott, 
kisebb jelentőségű telephelyek, a nagyobb objektumok a szétváláskor Soroksár területére kerültek 

nagyobb számban. Kisebb, általában nem nagy  területigényes ipari üzemek vannak szétszórtan   a 

kerületben a lakóterületbe ágyazottan. 

Egyetlen nagy üzem  van a kerületben  a  KNORR-BREMSE  Vasúti Járműrendszerek Hungária 

Kft.  A gazdasági szervezet foglalkoztatott létszáma   380 fő.  vasúti fél alkatrészeket gyártanak, 

szerelnek.  Veszélyes anyaggal csak kis mennyiségben foglakoznak.   A  Kft. 25.000 m2 
alapterületen működik. 

  

• A kerületben lévő út vasúthálózat minősége, állapota 
 

A kerületben 164 km úthálózat található, Burkolatlan utak hossza 62 km.  Kerületen áthaladó 

főútvonalak, azok csomópontjai,  megnövelték a közlekedési veszélyeztetettséget.   

Tömegközlekedés szempontjából   villamos és autóbusz közlekedés található. A forgalom sűrűsége 
jelentős.  

 

• A kerület közmű és energia ellátásának helyzete: 
 

Az energiaforrásokból illetve közművek által nyújtott szolgáltatásokból a kerület ellátása több 

irányból történik.  
  Csatorna hálózat :       83 km 

  Távfűtés                120 km 

  Gázvezeték               123 km 

  Vízvezeték               110 km 

 

Az adatokból látszik hogy a kerület gáz, víz és csatornázási állapota igen jó. 
 

• Állattartás-növénytermesztés: 
 

A kerületre az  állattartás   nem jellemző. 

Mezőgazdasági területek csak a Szentlőrinci út - M5 autópálya térségében vannak. Az egykori 

szántó és legelőterületek ma már a művelésből kivontak, a távlati területfejlesztés tartalékai. A  

Gubacsi lakóteleptől délre fekvő beépítetlen területek parlagok, részben szeméttel feltöltött 
területek. 

 

4. Az intézmény jellemzői  

 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény,Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

Székhelye: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

Közigazgatási területe: Budapest 

Dolgozók létszáma: 118 fő  és 2 fő egyéb alkalmazott 

Tanulói létszáma: engedélyezett 324 fő 
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Az Iskola tevékenysége , - nappali rendszerű alapfokú oktatás 

 

Fő tevékenység:  

 

- Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 

- Fogyatékos tanulók nappali rendszerű szakképesítése megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
- Fogyatékos gyerekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése  

- Pedagógiai szakszolgálat 

- logopédiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás és gondozás 
- értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált oktatását- nevelését segítő módszertani 

központ 

- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

 

Gondoskodás: 

▪ az alapfokú nevelésről, oktatásról,  
▪ az egészségügyi, a szociális ellátásról,  

▪ valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról 

 

Közreműködés: 

▪ ifjúság és gyermekvédelmi feladatok megoldásában; 

 
Biztosítás: 

▪ a közösségi tér biztosítása;  

▪ közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység,  

▪ sport támogatása; 

▪ a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; 
▪ az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

Főbb jellemzők: 

 

Kijáratok: 

Az Intézményből hat kijárat vezet ki. 

 
Fűtés: 

Az intézmény központi fűtéssel van ellátva. Saját kazánházzal rendelkezik, mely földgáz üzemű 

automata. Az irodák középnyomású fűtőtestekkel (radiátor) rendelkeznek. 

 

Világítás: 
A világítás az irodai helyiségekben és az oktatási – nevelési helységekben, valamint a kommunális 

helyiségekben fénycsövekkel a folyosókon energiatakarékos égőkkel történik. Ld. később 

részletesen.  

 

Telefonvonalak:  

Az intézmény ISDN digitális telefonközponttal, valamint mobil átkapcsoló hálózattal rendelkezik:  
 

Elzárkózásra alkalmas helyiség: 
NINCS 
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TERMÉSZETI 

FÖLDRENGÉS NUKLEÁRIS 

SZÉLVIHAR 

IPARI CIVILIZÁCIÓS 

                                 A katasztrófák csoportosítása  I. 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KATASZTRÓFÁK 
 

ÁRVÍZ 

SZÁLLÍTÁSI 

VEGYI 
MIGRÁCIÓS 

FEGYV.KONF. 
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 A katasztrófák csoportosítása II. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

TERMÉSZETI EREDETŰ 

KATASZTRÓFÁK 

CIVILIZÁCIÓS EREDETŰ 

KATASZTRÓFÁK 

GEOLÓGIAI EREDETŰ 

KATASZTRÓFÁK 

TECHNIKAI (IPARI) 

KATASZTRÓFÁK 

FÖLDRENGÉS, FÖLDCSUSZAMLÁS 

MÉRGEZŐ VEGYI ANYAGOK, OKOZTA 

KATASZTRÓFÁK 

NUKL. ERŐMŰVEK ÉS 

FEGYV. MŰK. ZAVARAI 

IDŐJÁRÁS EREDETŰ 

KATASZTRÓFÁK 

BIOLÓGIAI ER. 

FERTŐZÉSEK ÉS 

JÁRVÁNYOK 

VULKÁNKITÖRÉSEK 

FÖLDKÉREG KIEM., SÜLLYEDÉS 

ENERGETIKAI RENDSZEREK LEÁLLÁSA 

OKOZTA KATASZTRÓFÁK 

KŐOMLÁSOK, STB. 

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI 

TECHNOLÓGIÁK MŰKÖDÉSI ZAVARAI 

FELHŐSZAKADÁS 

TŰZVÉSZEK, TÜZEK, ROBBANÁSOK 

SZÖKŐÁR 

LÉGI 

VÍZTÁROZÓ MEGHIBÁSODÁSOK,STB. 

VIHAROK, ORKÁNOK 

SZTRÁJKOK 

ASZÁLYOK 

LOKÁLIS FEGYVERES  

 MEGMOZDULÁSOK 

RENDKÍVÜLI HIDEG 

EGYEBEK 

HÓ ÉS JÉGKÁROK, STB. 

VILLÁMCSAPÁSOK 

BIOLÓGIAI EREDETŰ 

KATASZTRÓFÁK 

SZÁLLÍTÁSI ÉS 

KÖZLEKEDÉSI 

KATASZTRÓFÁK 

FÖLDI VÍZI 

TÁRSADALMI RENDSZEREK 

MŰKÖDÉSÉBEN BEK. KAT. 

VÁLTOZÁSOK 

TERRORCSELEKMÉNYEK 

ÉS HÁBORÚK 

ROVAR ÉS NÖVÉNYVILÁG 

KÁROS TÚLSZAPORODÁSA 

 

KATASZTRÓFÁK 

 

 

TERMÉSZETI EREDETŰ 

KATASZTRÓFÁK 

 

CIVILIZÁCIÓS EREDETŰ 

KATASZTRÓFÁK 

 ÁRVIZEK, BELVIZEK. 

 HIDROLÓGIAI  EREDETŰ 

KATASZTRÓFÁK 
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5. Veszélyhelyzet elemzés  

 

veszélyek 
- külső 

- belső 

 

 

KÜLSŐ VESZÉLYEK 

  
A VÁROS ÉS AZ INTÉZMÉNY VESZÉLYEZTETETTSÉGE: 

 
TERMÉSZETI VONATKOZÁSBAN: 

 

Hóvihar, rendkívüli mértékű havazás vonatkoztatásában sík területen fekszik. A terep 

adottságainál fogva – tömegközlekedés miatt kevés központi tisztítású út- jelentősebb 

hóakadályok alakulhatnak ki. Ezzel a közúti közlekedést nehezíti. 
 

Árvíz vonatkoztatásában kerületünk nem veszélyeztetett, azonban a kimenekített lakosság 

befogadásával számolni kell. 

 

Erdőtüzek: a   Határ út  mentén kisebb erdő található. Lakossági tűzgyújtás, vagy villámcsapás 

következtében a tűz könnyen átterjedhet az erdőre, ezáltal veszélyezteti a település lakosságát és 
anyagi javait.  

 

Jégeső, erős szélvihar, felhőszakadás, villámcsapás: az elmúlt időszakban megnövekedett a 

viharok gyakorisága és intenzitása. Jelentős károkat okozott épületekben és építményekben. 

Gyakori jelenség az adótornyok, légvezetékek villámcsapása, melynek következtében jelentős 
mennyiségben elektromos és kommunikációs berendezések hibásodnak meg. 

 

IPARI VONATKOZÁSBAN: 

 

A városra jellemző, hogy a kis-, közép-, és nagyvállalatok beépültek a város területébe, ezért a 

veszélyeztetés is fokozottabb mértékű.  
 

Robbanások: a technológiák függvényében alakulhatnak ki. Elsősorban porkamrákban, 

magasnyomású tartályokban, tűz- és robbanásveszélyes helyeken következhet be. Ilyen lehet  

magánvállalkozások. A közép- és kisnyomású földgáz vezetékrendszer meghibásodása esetén 

jöhet létre. 
 

Veszélyes anyagok, vegyszerek: elsősorban szállítás kapcsán alakulnak ki veszélyek, 

másodsorban az ipari üzemekben, továbbá vegyi árut forgalmazó kereskedelmi egységekben. 

 

 Vegyi anyagok elszabadulásával okozott események számvetése: 
 

 
Másodlagos, kerületen kívüli:  

 

Budapesti Húsnagyker. Közös Vállalat IX. kerület Illatos út 58. 

- Veszélyeztető anyag: cseppfolyós ammónia, hatása: nagykiterjedésű területen mérgezés 

Budapesti Vegyiművek, IX. kerület Kén utca 8. 
- Veszélyeztető anyag: cseppfolyós klór, hatása: nagykiterjedésű területen mérgezés 

Herz Szalámigyár, IX. kerület Gubacsi út 13. 

- Veszélyeztető anyag: cseppfolyós ammónia, hatása: nagykiterjedésű területen mérgezés 

-    Mester Park Szolg. Kft.  IX kerület Gubacsi út 6. 
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Veszélyeztető anyag: cseppfolyós ammónia, hatása: nagykiterjedésű területen mérgezés 
- West Star Plus Kft. Mirelit Hűtőház Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 8-10 

      Veszélyeztető anyag: cseppfolyós ammónia, hatása: nagykiterjedésű területen 

mérgezés  

-    Depochem Raktárbázis Kft. Bp. 1097.  Kén u. 8.   Tel.:455-1070 

     Veszélyeztető anyag: cseppfolyós klór, hatása: nagykiterjedésű területen mérgezés  

-    LINDE  Gáz Magyarország RT 1097. Illatos u. 9-11  Tel.: 257-5678 
     Ipari gáz 99 t. 

-    Kén CF PHARMA RT. Bp. 1097 u. 5. Tel: 280-3951 

      Metanol 4000. L. 

-    Kispesti Hús  Kft. XIX. Hoffher Albert u 2-4. Tel: 357-48-00 

     Veszélyeztető anyag: cseppfolyós ammónia, hatása: nagykiterjedésű  területen 
mérgezés 

-    SYTÁN Kft XXI. Zsák Hugó u. 22 ,   Tel.: 276-8866 

     Veszélyeztető anyag: cseppfolyós klór, hatása: nagykiterjedésű területen mérgezés 

- FCSM RT Dél Pesti Szennyvíztelep XXIII. Meddőhányó utca 1. 

Veszélyeztető anyag: cseppfolyós ammónia, hatása: nagykiterjedésű területen mérgezés 

 
Áramkimaradás: az energiaellátása több teherelosztón keresztül történik. Ezek kiesése esetén 

lehetőség van megkerülő irányból betáplálásra. Hosszabb idejű kiesés esetén nincs megoldva a 

tartalék energiaellátás. 

 

Tűzvészek: a város vegyes beépítettségű, ezáltal a lakóépületek  fűtési rendszere vegyes, 
megtalálhatók a hagyományos fa-, széntüzelésű berendezések és a föld- és propán-bután gázos 

berendezések egyaránt. Ezáltal a tüzek kialakulásának, tovaterjedésének lehetőséget 

biztosítanak. 

 
SZÁLLÍTÁSI VESZÉLYEZTETETTSÉG 
 

Közúti: A kerületben 164 km úthálózat található, ebből  a szilárd   út burkolata 102 km.. 
Jelentős tranzitútvonalakat találhatunk kerületünkben    Tömegközlekedés szempontjából   

villamos és autóbusz közlekedés található. A forgalom sűrűsége jelentős 

 

Vasúti: jelentős személy  forgalom zajlik   

 

Vízi: a kerületet nem érinti 
 

Légi: az átlagosan veszélyeztető tényezőként jelentkezik . 

 

Csővezetékes: a város közép- és kisnyomású földgáz vezetékrendszerrel van kiépítve. Ennek 

meghibásodása esetén tüzek, robbanások, romosodások keletkezhetnek.  
 

POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉG 

 

Potenciális veszélyforrás a   Rendőrség, Okmányiroda, pénzintézetek, iskolák,   közigazgatási és 

kulturális intézmények. 

 
1. Az elhárításra, az emberi élet és az anyagi javak mentésére vonatkozó feladatok tervezése 

veszélytípusonként mind a külső, mind a belső veszélyeztető helyzettípusok 

figyelembevételével, az intézmények adottságai, elhelyezkedése, felkészültség 

függvényében. A bentlakásos intézmények (szociális otthonok,   anya otthon , stb.) 

fordítsanak gondot az éjszaka előforduló veszélyekkel kapcsolatos tervezésre. Javasolt 
elemek: 

- a kialakult helyzet felmérése (ki, hogyan, kinek jelenti), a segítségkérés módja 

- riasztási lánc a feladat-végrehajtók részére (kettős biztosítás azért, hogy a lánc 

megszakadása esetén legyen másik alternatíva, ki, kit, hogyan, mennyi idő alatt) 
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- riasztási módok kialakítása azok részére, akiket a veszély fenyeget (kolomp, sziréna, 
csengő, stb.) 

- részletes cselekvési program az emberi élet, az anyagi javak mentésére a felelősök 

megjelölésével) 

- az épület kiürítési terve 

- intézkedés a mentést végzők biztonsága érdekében 

- az épületbiztonsággal kapcsolatos intézkedések (tűzvizsgálat, értékek számbavétele, 
kárfelmérés, műszaki mentés) 

- kommunikációs feltételek kialakítása belül, kívül (ki, kinek, hogyan nyilatkozhat, ki a 

felelős a tájékoztatásért)  

 

 

BELSŐ VESZÉLYEK: 
 
 

AZ INTÉZMÉNY VESZÉLYEZTETETTSÉGE: 

 

Világító és villamos berendezések 

 
Az intézmény villamos hálózata felújított és régi hálózatú, kisebb korszerűsítésekkel, ezért 

különösen szükséges az alábbiak figyelembevétele.    

Az intézmény helyiségeiben csak elektromos világítás alkalmazható.  

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetére 

tűzveszélyt ne jelentsen. Azon biztonságot, csökkentő változást eszközölni tilos. Világító 

berendezésen, eszközön éghető díszítőanyagot elhelyezni nem szabad, azt állandóan szabadon, 
hozzáférhető helyen, tisztán kell tartani. Áramszünet esetére tartalékvilágításról, szükség esetén 

áramellátásról kell gondoskodni.  

A létesítmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kivitelezni. 

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető 

anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen (pl. lámpatest 50 cm-es körzetében)  
Az olyan villamos berendezést, mely használata közben önmagára, vagy a környezetére veszélyes 

felmelegedést okozhat csak felügyelet mellett és szakaszosan szabad üzemeltetni. 

Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység, a napi munka után a helyi 

kapcsolóval ki kell kapcsolni.   

A villamos berendezést csak rendeltetésének, üzemeltetési előírásainak és méretezésének 

megfelelően szabad használni.  
Biztosíték betétet, vagy megszakítót áthidalni szigorúan tilos. Elektromos vezetéket toldani tilos. 

Az elektromos főkapcsolót jól láthatóan meg kell jelölni. 

 

Fűtés: 

 
Az intézmény központi fűtéssel van ellátva. Saját kazánházzal rendelkezik, földgáz üzemű 

automata gázfűtéssel. Az irodák középnyomású fűtőtestekkel (radiátor) rendelkeznek.   

 

Szerkezeti tagoltság, építészeti adottság: 

 

Az intézmény 2 épületrészből áll (A, B, ).  
 

A épület: 2 szintes kialakítással, elsősorban osztálytermek, foglalkoztatók, kiszolgáló 

létesítmények, valamint a bentlakó hivatalsegéd lakása található. 

 

B épület. Az A épület fűtését kiszolgáló kazán helyiség valamint a gázfogadó található.       
 

Az intézmény megközelíthető a Köztemető utca és a Török Flóris utcáról, valamint a Magyarok 

Nagyasszonya térről, mely körbeveszi az intézményt.  
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6. Veszélyhelyzetek elkerülése, megelőzése.   
 

Az Intézmény rendelkezik Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint Tűzvédelmi 

tervvel.  

 

Az intézmény kiürítésénél alkalmazni kell a meglévő Tűzvédelmi Tervet! 

 

 
TŰZRIADÓ TERV 
 
A TŰZ JELZÉSE 
 

A tüzet észlelő személy köteles a tüzet jelezni és azt jelenteni a titkárságon. 

 

A tűzjelzés módja 

 
a) Hangos „Tűz van!” kiáltással, valamint az erre kialakított speciális csengetéssel ( rövid 

szaggatott ) kell a környezetet riasztani. 

b) A tűzesetet azonnal jelenteni kell telefonon a tűzoltóságnak 

c) Telefonon jelenteni kell: 

 a tűz pontos helyét 

 mi ég 

 emberélet van-e veszélyben 

 mi van veszélyeztetve a tűz esetleges terjedése esetén 

 a jelentő neve, címe és telefonszáma 
d) Jelenteni kell továbbá: 

 a főpolgármesternek 

 a rendőrségnek 

 a mentőknek (ha van személyi sérülés)  

 az Oktatási Ügyosztálynak 
 

A TŰZ OLTÁSA ÉS MENTÉS 
 

A tűzeset színhelyén jelenlévő vezető beosztású dolgozó a tűzoltás vezetője. 

 

A tűzoltás vezetőjének feladata: 

 megszervezi a személyek mentését, az embereket a veszélyeztetett területről az utcára kell 
küldeni; 

 megszervezi a tűz oltását a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékek felhasználásával; 

 megszervezi az anyagok és a vagyon mentését; 

 megszervezi a tűz által veszélyeztetett terület védelmét; 

 gondoskodik a rend és fegyelem fenntartásáról; 

 gondoskodik az áramtalanításról és a közművek (kivéve a víz) elzárásáról. 
 

Elsősegélynyújtás megszervezése: 

 elsősegélynyújtó helyet kell kijelölni a tűz által nem veszélyeztetett területen; 

 a sérülteket a sérülés nemétől függően elsősegélyben kell részesíteni; 

 az elsősegélyt nyújtó személy nevét közölni kell. 
 

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás vezetője: 

 jelentkezik a tűzoltóság parancsnokánál; 

 átadja a tűzriadó tervet; 

 tájékoztatja az addig elvégzett oltási és mentési munkákról; 

 a tűzoltóság utasításai szerint jár el. 
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A TŰZOLTÁS UTÁNI TEENDŐK 

 

 A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az 
illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. 

 A tűz helyszínét őriztetni kell mindaddig, amíg a tűz újrakeletkezésének veszély fennáll 
(Különösen fontos ez, ha még gőz füstképződés van). 

 Gondoskodni kell a kimentett tárgyak, értékek őrzéséről. 

 A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást 
megadni. 

 A hatósági tűzvizsgálat befejezése és a tűzkár megállapítása után a helyreállítási 
munkákat meg kell kezdeni. 

 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZTEKOR 

 

Általános szabályok: 
 

 Őrizze meg nyugalmát 

 Idézze fel a Prevenciós Programban megjelölt feladatokat 

 Gyűjtse össze az esetleges kimeneküléshez szükséges tárgyakat, értékeket, stb. 

 Tartsa be a kijelölt felelősök utasításait. 

 Figyelje a tájékoztatást, hangosbeszélőt, szirénát (kapcsolja be a rádiót, TV-t), informálja 
társait. 

 Ne használja a telefont csak segélykérési céllal. 

 Ha az épületben kell maradnia, gyűjtsön vizet a rendelkezésre álló edényekbe. 

 Gondoljon társai szükségleteire is. 

 Kövesse a katasztrófavédelem illetékesei által adott utasításokat. 

 Ne hallgasson a rémhírekre, ne terjessze azokat. 

 Bízzon azokban, akik felkészültek a védelmére és önért is vállalják a veszélyt.  
 

Szabályok kitelepítésre: 
 

 Öltözzön rétegesen, kényelmesen. 

 A csomagot hátizsákban, válltáskában vigye, kezei maradjanak szabadon. 

 Nyílt lángot oltsa ki. 

 Zárja el és kapcsolja ki a villanyt, zárja be az ajtókat, ablakokat. 

 Kitelepítéskor a megadott gyülekezőhelyet gyalog közelítse meg. 

 Védje fejét, arcát, szemét és szükség esetén a szabad bőrfelületet is. Nedves ruhával 
védekezhet a gázok és füst ellen. 

 Csoportosan közlekedjen, hogy másokon segíthessenek. 

 Segítse a sérülteket, gyerekeket, időseket. 

 A gyülekezőhelyen várja meg a további utasításokat. 
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7. Az elhárításra, mentésre vonatkozó feladatok  
 

KIÉRTESÍTÉS RENDSZERE, MÓDJA 

 

Fsz Név Beosztás Lakáscím 
Telefonszám 

mobil 
M. hely Lakás 

1.  
Csécsi Barnabás 
Sándor 

pv. vezető (ig) 
1088 Bp.Bródy 
Sándor u 27. 

1-2830377 
1- 
3381395 

30-9- 
606506 

2.  
OMKI 

Kövér Tamás 
Pv. Tűzvédelmi megb. 

1134 Bp. Taksony 

utca 14. 
1-2392916  30-9000779 

3.  dr. Kiss Péter Elsősegélynyújt.fel 

2310 Szigetszent-

miklós, Szent 

Miklós u. 3/B. 

- - 
20-9- 

9394979 

4.  Tatárka Mihály műszaki megbízott 
1239 Bp., Köves u 

14. 
1-2830377  70-2361895 

5.  Papp Gézáné 
Kiértesítő  

munkaidő alatt 

1181 Bp. Bókay 

Árpád u 56/b 
1-2830377 1-2915034 

70-

3855572 

6.  
OMKI 

Kövér Tamás 
Pv. Tűzvédelmi megb. 

1134 Bp. Taksony 

utca 14. 
1-2392916  30-9000779 

7.  Hegedüs Tamás Kiürítési felelős 
1212 Bp., 

Pöltenberg u. 13. 
1-2830377 1-2776365 

70-

6234497 

 

Riasztási módok: 

- csengő, 

- szóban,  

- telefonon történő riasztás  
- e mail 

 

Cselekvési program az emberi élet és anyagi javak mentésére. 

 

Balesetek-katasztrófák esetén 

Feladat megnevezés Felelős 

Riasztás: 

Hirtelen következik be, előrejelzés nélkül. Az életmentés záloga 

a gyorsaság és a fegyelmezettség 

Teendők: 

Épület azonnali elhagyása (irodánként) 

Csécsi Barnabás Sándor 

Elsősegélynyújtás: 

Szükség szerint a sérültek gondozása, nyugtatása, mentő 

hívása 

Iskolaorvos 

Foglakozás eü. Orvos 

Védőnő+ eü. végzettségű 
pedagógusok 

Csécsi Barnabás Sándor 

További intézkedések: 
Dolgozók egy helyen tartása. Az épületbe tilos visszamenni. 

Balogh András Titusz 
 

Kapcsolattartás tájékoztatás: 

Intézményen belül, kívül 
Csécsi Barnabás Sándor 

Épülettűz és robbanás 

Riasztás: 

Tűzoltóság (105), mentők (104) értesítése  

Épület azonnali elhagyása (irodánként) 

Papp Gézáné 

 

Kimenekítés, mentés: Némethné Török Ildikó 

Hegedűs Tamás 
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A riasztással egyidejűleg meg kell kezdeni a dolgozók 

kimenekítését az épületből. 

Sorrend, útvonal: a gyakorlati képzésen begyakorolt módon (a 

„legközelebbi kijárat” elvét módosíthatja a tűzfészek 
elhelyezkedése) 

Külön figyelem: betegek, mozgáskorlátozottak 

kimenekítésének, mentésének segítése. Higgadt, nyugodt 

magatartás tanúsítása, pánikhangulat megelőzése, 

ugyanakkor gyors cselekvés szükséges. Bennrekedteknél: 
ajtórés eltömése ruhával, jelzés az ablakból. 

Mentés: a tűzoltók megérkezéséig csak akkor, ha önmagunkat 

nem veszélyeztetjük! 

Halász József Attila 

Stefán István 

Mező Imre 

Elsősegélynyújtás: 

Sérültek, betegek felkutatása, összegyűjtése, elkülönített 

helyen történő elhelyezése. 

Ellátása: nyugalomba helyezés, steril takarók, kötszerek, 

arcmaszkok használata a mentők megérkezéséig.  

dr. Kiss Péter 

Védőnö+ eü. végzettségű 

pedagógusok 

dr. Uskert Gabriella 

További intézkedések: 

Kimenekítettek létszámának, névsorának ellenőrzése  

Papp Gézáné 

Némethné Török Ildikó 

Mentesítés: 

Épület áramtalanítása, a tűzháromszög megtörése 
Tatárka Mihály 

Kapcsolattartás tájékoztatás: 

Intézményen belül, kívül 
Csécsi Barnabás Sándor 

Riasztás: 

KATASZTRÓFA RIADÓ sziréna jelének észlelésekor a helyi és 

országos adók adásainak nyomon követése. A TV, 

hangosbeszélő közleményeinek figyelése, utasításuknak 

megfelelő óvintézkedések végrehajtása. 

Csécsi Barnabás Sándor 

Elzárkózás: 

a.) A szirénajel azonosítása után minden dolgozót az épületbe 

kell küldeni. A szabadban nem tartózkodhat senki! 

 
b.) Minden nyílászárót gondosan be kell zárni, amennyire 

lehet, hermetikussá kell tenni (függönyök behúzása, 

nyílások eltömése) Ajtók őrzése. 

c.) Nyugodt, higgadt magatartás tanúsítása, pánikhangulat 

megelőzése. 
d.) Egyéni védelem: testünk bőrfelületének minél nagyobb 

arányban történő védelme. Légzésvédő, szükség-légzésvédő 

készülékek kiosztása.  

Némethné Török Ildikó 
Hegedűs Tamás 

Sípos Gábor 

Stefán István 

Tatárka Mihály 

 

Elsősegélynyújtás: 

Egészségügyi panaszok esetén ügyletes orvossal történő 

konzultálás, teendők megbeszélése. Mentők kihívása. 

dr. Uskert Gabriella 

dr. Kiss Péter 

Védőnö+ eü. végzettségű 

pedagógusok 

További intézkedések: 

További utasítások, információk figyelése és betartása a 

mérgező vegyi anyagra és a környezetre vonatkozóan. 

tájékoztatás a vegyi anyagok veszélyességi jellemzőiről, 
tennivalókról.   

Hegedűs Tamás 

 

Kimenekítés: 

Amennyiben a kimenekítés elkerülhetetlen, azt végre kell 
hajtani. 

Truszka Gabriella 

Gintliné Orosz Csilla 
Jámbor Erika 

Varga Györgyi 
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Sorrend: Menekülőkámzsák, védőleplek kiosztása. 

Amennyiben nincs elegendő számú menekülőkámzsa, a 

dolgozók csoportokra bontása szükséges és a védőeszköz 

visszaszállításával és újra felhasználásával oldható meg a 
további kimenekítés. A folyamatos szabadban való 

tartózkodáshoz (szállítás) gázálarcot kell viselni, melyet 

igényelni kell. 

Kapcsolattartás tájékoztatás: 

Intézményen belül kívül 
Csécsi Barnabás Sándor 

 

 

Épület kiürítési terve: 

 

Kiürítési terv az épület alaprajzán található menekülési útvonalakon az események 

függvényében kerül végrehajtásra. Az épület kiürítését a polgármester, az igazgató és igazgató 
helyettesek rendelhetik el. A kiürítés osztályonként az osztályfőnökök, irodánként, az 

irodavezetők irányítása mellett az udvarra történik. 

 

1. Az „A” épületben tartózkodók az udvarra menekülnek A kiürítésre vonatkozó általános 

rendszabályokat minden esetben be kell tartani. 
 

2. Az „B” épületben tartózkodók az udvarra 

 

Ideiglenes befogadási hely: a gyermekek elhelyezése az időjárás függvényében az udvaron, 

vagy hazaküldhetők, ha az otthoni felügyelet biztosított. 

 
Intézkedés a mentést végzők biztonsága érdekében: 

 

1. A mentést csak párban szabad elvégezni. 

2. Figyelembe kell venni a kialakult, vagy várható eseményt. 

3. Az épület áramtalanítását el kell végezni, szükségvilágító eszközöket és a mentéshez 

szükséges eszközöket rendelkezésre kell bocsátani. 
4. Megfelelő védőfelszerelést kell biztosítani. 

5. A mentésben résztvevők kapcsolattartását biztosítani kell. 

 

Épületbiztonsággal kapcsolatos intézkedések 

 
Az épület 2 szintes. Létrás, vagy emelőkosaras mentést igényelhet. A tetőszerkezet lapostető 

 

Kommunikációs feltételek:  

 

Nyilatkozásra jogosult: 

 
- főigazgató 

 

A tájékoztatásért felelős: 

   

- főigazgató 
 

Külső kapcsolattartás, Kábel Televízió, helyi és országos média.  

Formái:  

- személyes tájékoztatás,  

- riport,  

- sajtótájékoztató,  
- telefoninterjú,  

- írásos anyag eljuttatása.   
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8.  Az IPM tagjainak névsora, legfontosabb telefonszámok 
 

Intézményi Prevenciós Munkacsoport (IPM) tagjai: 

 

intézmény vezetői: főigazgató:           06-30-9606506  

igazgató h.:          06-30-5783010 

prevenciós felelős: Kövér Tamás        06-30-9000779 

elsősegélynyújtásban járatos dolgozó Horváth Edit,H. Takács Ildikó, Gadácsi Istvánné, 

Vörös Attiláné 

műszaki felelős Tatárka Mihály    06-70-2361895 

koordinátor Kövér Tamás        06-30-9000779 

Segítségükre lehetnek  

Rendőrség: Tel.: 112, 107    284-6851 

Tűzoltóság:  Tel.: 112, 105    421-0007 

Polgári Védelem 283-0877 

 

 

Elérhetőségek- telefonszámok:  

1. Igazgató – Csécsi Barnabás Sándor 

Bp. VIII. ker. Bródy  S. 27. fszt. 2.          Telefonszám: 06-30-9 606506 

 
2. Speciális Szakiskolai intézményegység-vezető 

Balogh András Titusz 

 Bp. IX. ker. Ráday u. 16. II. em. 37.       Telefonszám: 06-20-3615969 

 

Hegedüs Tamás 
Bp., XXI. ker. Pöltenberg u. 13.     Telefonszám: 06-1-2776365 

               06-70-6234497 

3. Gondnok: 

Tatárka Mihály 

Bp. XXIII. ker. Vágsor u. 1.                     Telefonszám: 06-1-3479500/606  

                                                                                         06-30- 8795747 
4. Tűz- munkavédelmi megbízott 

Kövér Tamás OMKI 

            1134 Bp. Taksony utca 14.                      Telefonszám: 06-1-2392916 

                                                                                          06-30-9000779 

 
 

9.  A védekezéshez szükséges eszközök felsorolása, épületbiztonsági teendők számbavétele, 

műszaki mentőeszközök beszerzésének lehetőségei 

 

Műszaki mentőeszközök: 

- kéziszerszámok (lapát, csákány, véső, kalapács, fogó, fűrész) 
- egyszerű emelő, heveder 

- ládák 

- világítóeszközök, kézilámpák, áramfejlesztő 

- szállítóeszközök 

- alátámasztó, dúcoló eszközök. 
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Ruházati anyagok: 
- lepedők,  

- plédek, 

- elsötétítő anyagok 

- védőfelszerelések (sisak, ruha, kesztyű, lábbeli) 

- légzésvédő eszközök  

 
Tűzoltó anyagok: 

- tűzoltó készülékek 

- tűzoltó homok,  

- lapátok, 

- tűzoltóvödrök  
 

Eü. anyagok: 

- hordágyak, 

- mentőládák, 

 

Épületbiztonsági teendők  
1. Biztonsági és riasztó berendezések beszerzése és alkalmazása. 

2. Biztonságtechnikai szemlék megtartása. 

3. Tűzoltó berendezések elhelyezése és rendszeres ellenőrzése. 

4. Érintésvédelem felülvizsgálata. 

5. Villámvédelem felülvizsgálata. 
6. Vészvilágítás kialakítása. 

 

Esemény bekövetkezése után: 

1. Kimenekítés 

2. Épület áramtalanítása. 

3. Mentőerők riasztása. 
4. Szakemberek riasztása. 

5. Kárelhárítás folyamata. 

Műszaki mentőeszközök beszerzésének lehetőségei  

- Polgári Védelem központi raktár 

 
 

10.  Áttekinthető helyszínrajz, az épület alaprajza. 

 

-1. sz. melléklet - 

 

11. Felkészítés 

 
 

1. Alapozó elméleti felkészítés  

2. Emlékeztető elméleti felkészítés 

3. Veszélyhelyzeti felkészítés és tájékoztatás 

4. Gyakorlás 

 
 

 

1. Az alapozó elméleti felkészítés kiterjed az intézmény dolgozóira, valamint az 

intézményben huzamosabb ideig, vagy folyamatosan tartózkodókra. Állampolgári joguk 

megismerni az intézményt fenyegető veszélyeket. Az alapozó felkészítés során az 

érintetteknek a települést, az intézményt fenyegető veszélyek megismerésén túl betekintést 
nyernek az intézmény „Prevenciós Programjába”. Elsajátítják a helyes veszélyhelyzeti 

magatartásformákat, az ön- és mások mentésének módját. Kétévente történik, illetve 

minden új belépőnél a belépéskor. 
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2. Az emlékeztető elméleti felkészítésre évente egy alkalommal kerül sor. Ennek során 

felelevenítjük az alapozó felkészítésen elhangzott ismereteket, majd kiegészítjük azt a 

legújabb információkkal, a Prevenciós Programban történt változásokkal. 

 

3. A veszélyhelyzeti felkészítés nem más, mint a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a veszély 

specifikumainak megfelelő tájékoztatás és a dolgozók, tagok stb. utasítása a legfontosabb 
teendőkre, emlékeztetve őket az ez irányú ismereteikre. 

 

4. Gyakorlások, melyek során kell kipróbálni az intézmény riasztási tervét, a veszélyhelyzeti 

teendők sorrendjét, a helyreállítási teendők egymásutániságát, stb. A gyakorlat lehet 

részleges, amikor a Prevenciós Program egy-egy részét gyakorolják és lehet komplex, 
amikor mindenre kiterjedő próbát tartanak szimulált veszélyhelyzetben.  

 

 

Dolgozói felkészítések típusai: Óraszám 

alapozó felkészítés az intézményhez kerüléskor egyszeri 2 óra (általános) 

emlékeztető évi 1 óra (általános) 

veszélyhelyzeti felkészítés (ha már baj van)  0,5 óra (célirányos) 

gyakorlás évi 1 óra 

Az épületben tartózkodó látogatóknak, ügyfeleknek, 

stb. 

 

veszélyhelyzeti felkészítés (ha már baj van) 0,5 óra (célirányos) 

 

A felkészítések tematikája: 

 

Alapozó felkészítés 
1. óra: A három legfőbb fenyegető veszélyhelyzet ismertetése, követendő magatartásszabályok. A 

Prevenciós Program aktualitásai, felelősök kijelölése. 
2. óra: A Prevenciós Program ismertetése. 

 

Emlékeztető felkészítés 

1. óra: A három legfőbb fenyegető veszélyhelyzet ismertetése, követendő magatartásszabályok. A 

Prevenciós Program aktualitásai, felelősök kijelölése. 
 

Veszélyhelyzeti felkészítés, tájékoztatás 

Pontos, célirányos informálás után a Prevenciós Programban rögzített feladatok felelevenítése. A 

riasztást követő feladatok meghatározása.  

 

Gyakorlások 
Riasztási, veszély-elhárítási, egészségügyi, kimenekítési, műszaki mentési, helyreállítási feladatok 

szimulálása. 

 

Fsz. Előadás tárgya időpontja Előadó 

1. 

Alapozó felkészítés 
veszélyhelyzetek ismertetése, követendő 

magatartásszabályok  

Prevenciós Program ismertetése 

szeptember 
PV.kir.vezető 

 

2. 

Emlékeztető felkészítés 

veszélyhelyzetek ismertetése, követendő 

magatartásszabályok  

Prevenciós Program ismertetése 

augusztus int.vez. 
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3. 
Téli időjárással kapcsolatos veszélyhelyzeti 

felkészítés, tájékoztatás 
november int.vez. 

4. 
Gyakorlások  

riasztás, kimenekítés 
félévente int.vez. 

 

Fsz. Feladat Felelős Határidők 

1. Kárfelmérés GSZ. Esemény+2 óra 

2. 
Kisebb károk elhárítása, „eseménynapló” 

vezetése 
GSZ. Esemény+2-8 óra 

3. Vállalkozó szakemberekkel tárgyalás GSZ. Esemény+8-12 óra 

4. Anyagszámlák gyűjtése GSZ. 
Esemény+12 óra- 

elszámolás befejezéséig 

5. Pénzeszközök visszaigénylése GSZ. 
Esemény+1 hónap 

elszámolás befejezéséig 

6. 
Fokozott balesetvédelmi intézkedések 

bevezetésére vonatkozó elképzelések 
GSZ. 2 nap 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

Lap száma Tartalma 

2 1. fejezet  A térség és Budapest XX. kerület elhelyezkedése. 

4 2. fejezet Pesterzsébet bemutatása. 

4 3. fejezet Pesterzsébet időjárási, földrajzi, jellemzői. 

6 4. fejezet Az intézmény jellemzői. 

9 5. fejezet Veszélyhelyzet elemzés. 

13 6. fejezet. Veszélyhelyzetek elkerülése, megelőzése. 

16 7. fejezet Az elhárításra, mentésre vonatkozó feladatok. 

20 8. fejezet Az IPM tagjainak névsora, legfontosabb telefonszámok. 

21 9. fejezet A védekezéshez szükséges eszközök felsorolása, épületbiztonsági    

    teendők számbavétele, műszaki mentőeszközök beszerzésének 

lehetőségei. 

22 10. fejezet Áttekinthető helyszínrajz, az épület alaprajza -melléklet- 

22 11. fejezet Felkészítés 

24 Tartalomjegyzék 

 

 
 

 

 

 

Készült : 2 pld-ban 

Egy példány:  23  lap 
Készítette: Csécsi Barnabás Sándor főigazgató 

Sokszorosítva: 3 pld. 
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10. Nevelési – oktatási intézményen belül működő EGYMI 

 
 Az intézményben az Alapító Okirat értelmében az alábbi ellátások biztosíthatók:  

 

  logopédiai ellátás 

  gyógytestnevelés  

  korai fejlesztés  

    értelmi fogyatékos gyermekek tanulók integrált oktatását-nevelését segítő módszertani 

központ (XX.,XXIII.) 

    utazó tanári hálózat működtetése 

 

A logopédiai ellátás a gyógytestnevelés és a korai fejlesztés megszervezése és biztosítása az iskola 

feladatköre, a gyógypedagógiai tanácsadás és gondozás, az értelmi fogyatékos gyermekek tanulók 

integrált oktatását-nevelését segítő utazótanár működtetése a módszertani intézmény feladata 

 

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény a szorgalmi időben végzi tevékenységét. 

 

Nyitva tartás: 

- hétfő – csütörtök    08.00 – 16.00 

- péntek                    08.00 – 15.00 

- a nyári szünidőben a szerdai napokon 09.00 – 13.00 óra között ügyeletet tart és gyűjti 

a  

   beérkező kéréseket, intézi a beérkezett kérésekkel összefüggő tennivalókat. 

A működés rendje: 

- az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény a tevékenységét a Helyi  

   Pedagógiai Program alapján szervezi 

- az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az intézmény helyiségeit   

                            szükség szerint veszi igénybe. 

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az alábbi tevékenységeket szervezi: 

- egyéni fejlesztő foglalkozások 

- csoportos foglalkozások 

- az inkluzív köznevelési intézmények óvodapedagógusai és a tanítók, tanárok  

   önképzését, továbbképzését segítő integrációs nyílt napok, egyéb képzési formák  

   (akkreditált továbbképzés) 

- gyógypedagógiai tanácsadás a fogyatékos gyermekek szüleinek, családjuknak,  

   különféle szervezési keretek között. 

 

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény egyéb feladatai: 

 

- biztosítja az integráltan nevelt, oktatott gyermekek, tanulók számára optikai és egyéb 

    segédeszközök kipróbálását, kölcsönzését 

- fejlesztő kiadványok kölcsönzésével segíti az értelmi fogyatékos óvodások és tanulók  

   képességfejlesztését 
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11. Egyéb kérdések valamint az intézmény által szabályozni kívánt ügyek 

 

 1. Egyéb kérdések 

 

 

A) A kereset-kiegészítés feltételei 

 

Az intézmény külön nem kötött kollektív szerződést, ezt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

és a Pedagógusok Szakszervezete kötötte meg. 

 

B) A teljesítménypótlék összege meghatározásának elvei 

 

Teljesítménypótlék az intézmény közalkalmazottai részére nem kerül megállapításra. 

 

C)  Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának 

   szabályai 

 

Jelen szabályzathoz nem kerül csatolásra a vonatkozó  szabályzat, mivel ilyen jellegű vagyonátruházás 

az intézmény vonatkozásában nem fordul elő. 
 

D)  Szakképző iskolaesetén a munkaruha kihordási idejének, tisztán tartásának 

   jogszabályoktól eltérő szabályozása 

 

Az intézmény a jogszabályoktól eltérő módon nem kerül csatolásra vonatkozó szabályzat.  

 

 

E)  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról 
1. 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
Törvény (továbbiakban: Vnyt.) 11. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a vagyonnyilatkozat tételre vonatkozóan az alábbi belsőszabályokat 
állapítom meg: 

 
Közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozata 

2. 

 

2.1. A Benedek Elek  EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. sz. módosítási mellékletében   meghatározott vagyonnyilat-

kozattételre kötelezett munkaköröket, ellátó közalkalmazottakat az intézményvezető – mint a 

vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős – írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

fennállásáról, az esedékesség időpontjáról, gyakoriságáról, nyilvántartási azonosítójáról, valamint 

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének   jogkövetkezményeiről. 

 

A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége 

3. 
3.1.  A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létre jötte, munka- vagy feladatkör betöltése 

érdekében azt megelőzően, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, 

beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését követő harminc napon belül, valamint közben 

rendszeresen évente, kétévente illetve ötévente köteles eleget tenni.  
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3.2. A már közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottnak vagyon nyilatkozat-tételi 

kötelezettségének első ízben 2008. szeptember 01-ig kell eleget tenni.  

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

4. 

 4.1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességekor valós 

tartalmú  vagyonnyilatkozatot tesz.  

4.2. A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni 

helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett 

bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. 

 

A vagyonnyilatkozat-tétel átadás-átvétel szabályai, nyilvántartása 

 

5. 

5.1.   A munkáltató a kötelezett részére átadja a Vnyt. mellékletét képező  nyomtatványt valamint: 

• a szabályzat 1. sz. mellékletét képező kitöltési útmutatót 

• A/4 méretű borítékot, ellátva az azonosításhoz szükséges  adatokkal. 

 5.2. Vagyonnyilatkozatot két példányban a törvény mellékletében meghatározottak szerint kell 

 kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva példányonként külön-külön zárt 

 borítékban, kell elhelyezni.  

 5.3. A nyilatkozó és az őrzésért felelős a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett 

 aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt  borítékban került sor. 

 5.4. A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, 

másik  példányát az őrzésért felelős az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli.  

 5.5. A vagyonnyilatkozatot, tartalmazó borítékokat - a nyilatkozó és az őrzésért felelős 

példányát  is - csak a vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás során az eljáró szerv 

bonthatja fel.  

   5.6. Az őrzésért felelős a kötelezett által elkészített vagyonnyilatkozatot a szabályzat 3. sz. 

 mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvben veszi át.  

 5.7. A munkáltató a kötelezettektől átvett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi. 

A vagyonnyilatkozat kezelése, őrzése, személyes adatok védelme 

 

6. 

 6.1. A kötelezettől átvett vagyonnyilatkozatot az őrzésért felelős a személyi anyagok tárolására 

 kijelölt zárható páncélszekrényben, a személyi anyagtól elkülönülten, a hivatal adatvédelmi 

 szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. 

 6.2. Az őrzésért felelős köteles a vagyonnyilatkozatok őrzése, kezelése  során biztosítani,  hogy 

a   nyilatkozathoz csak a törvényben meghatározott szerv, személy férhessen hozzá. 

 

Vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás 

7. 

A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás során közreműködők 

 

 7.1. A vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben vagyoni helyzetre tett – kivéve a névtelen – 

 bejelentés, irat nyilvántartását, kezelését a személyzeti ügyintéző végzi. Amennyiben ilyen adatra 

 utaló bejelentés, irat más szervhez érkezik azt haladéktalanul a személyzeti ügyintéző részére 

 kell továbbítani. 

  7.2.  A vagyonnyilatkozattal kapcsolatban tett bejelentéssel összefüggő  iratok kezelését a 

 személyzeti ügyintéző végezheti (a  továbbiakban: kezelésre jogosult személy), akinek ezt a 

 munkaköri leírásában szerepeltetni kell. A  kezelésre jogosult személy a  meghallgatással 

 kapcsolatos adminisztratív teendőket is ellátja. 
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  7.3. A kezelésre jogosult személy köteles nyilvántartani a  vagyongyarapodási vizsgálat  

 kezdeményezésével összefüggő iratok érkezését és átvételét az iratkezelési szabályzat és az 

 adatvédelmi szabályzat előírásai szerint. 

  7.4. A személyzeti ügyintéző haladéktalanul – a bejelentés alapján – tájékoztatja a 

 munkáltatói    jogkör gyakorlóját. 

 

8.  A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás megindítása 

   

  8.1.Ha a vagyonnyilat-tételre kötelezettel (a továbbiakban: kötelezett) szemben   

             bejelentés érkezik a  vagyoni helyzetére vonatkozóan, a  munkáltatói jogkör   
             gyakorlója a bejelentést követő 5  munkanapon belül tájékoztatja – a     

             bejelentés  megküldésével – a kötelezettet a  bejelentés tartalmáról,aki 5   
             munkanapon belül írásban észrevételt tehet a bejelentésben   foglaltakra.  

             A munkáltatói jogkör gyakorlója  a határidő lejártát vagy az észrevétel    
            beérkezését követő 5 munkanapon belül dönt a meghallgatás elrendeléséről,   

             amelyről  a kötelezettet írásban tájékoztatja. 
 8.2. A kötelezett az írásbeli észrevétel során indokolhatja, ha a bejelentés olyan  

      
             tényt, körülményt tartalmaz, amely nem szerepel a kötelezett  

            vagyonnyilatkozatában,  továbbá ha a bejelentésből alaposan feltételezhető, 
hogy  

            a vagyonnyilatkozat nem  valós adatokat tartalmaz,illetőleg  a bejelentés adatai  
            alapján arra lehet következtetni,  hogy a jogszabályellenes forrásból származó  

            vagyongyarapodás a   kötelezettel közös  háztartásban élő hozzátartozónál áll  
            fenn.  

 8.3. Ha a bejelentés szerinti vagyongyarapodás a kötelezettel közös háztartásban 
      élő  házas-, illetve élettársnál és gyermeknél áll fenn, a munkáltatónak   

            ugyancsak  meghallgatást kell kezdeményezni. 
 8.4.  A munkáltatói jogkör gyakorlója a kötelezettet arról is tájékoztatja, ha 

     
            a  kötelezettre vonatkozóan bejelentés érkezett, de annak nyomán nem 

rendelt  
            el  meghallgatást. 
9. A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás lefolytatása 

9.1. A vagyonnyilatkozat tartalmát,  az őrzését felelős  csak abban az  esetben  
 ismerheti meg, ha döntenie kell a vagyongyarapodási  vizsgálat 

kezdeményezéséről. 

 A vagyonnyilatkozat felbontására a kötelezett jelenlétében kerülhet sor. 

9.2. A vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezését megelőző  meghallgatást 
  a  munkáltatói jogkör gyakorlója folytatja le a 8 határidő lejártát követő 

15 munkanapon napon belül. 

9.3. A vagyongyarapodási ellenőrzési eljárást megelőző meghallgatásnak 

 céljáról, időpontjáról, módjáról, módszeréről írásban értesíteni kell  a 
kötelezettet a meghallgatás előtt legalább 8 munkanappal. A meghallgatásra  

érdekképviselet szerv jelenlétében kerülhet sor, kivéve ha erről a kötelezett 
írásban eltérően rendelkezik. 
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9.4.  A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni (2 példányban). 

9.5.  A munkáltatói jogkör gyakorlója a kötelezett meghallgatása során felvett 

jegyzőkönyv másodpéldányát, továbbá a kötelezett vagyonnyilatkozatát a 
 személyzeti ügyintéző részére átadja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok 

 közötti elhelyezés  érdekében. 

9.6.  A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatás eredményéről – kivéve ha 

törvény  másként nem rendelkezik – a bejelentést tevőt a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának  írásban tájékoztatni kell.  

 

10.   A vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése 
 

 A munkáltatói jogkört gyakorló amennyiben az állami adóhatóság 

 eljárásának  indokoltságát állapítja meg – a személyzeti  ügyintézőn 
 keresztül – a vizsgálat lezárását követő 10 napon belül a 

 vagyongyarapodási  vizsgálat kezdeményez az állami adóhatóságnál. 
 

11.   A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás iratkezelése 
  

 A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás során 

 keletkezett  valamennyi iratanyag 3 évig kezelhető, azt követően 
 azokat meg kell  semmisíteni.  

12.  A vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző meghallgatás ellen panaszjog 
 

12.1. A Vttv. 14. §-ának (1) bekezdésében meghatározott meghallgatási eljárás 
során a  kötelezett a fenntartóhoz az értesítés kézhezvételét követő 5 napon 

belül panaszt  nyújthat be az 5. és 11. pontban meghatározott tájékoztatásra, 
kizárásra vonatkozó intézkedések  ellen. 

12.2. Panasznak nincs helye az állami adóhatósághoz – vagyongyarapodási 
 vizsgálat lefolytatása céljából – történő megküldés ellen.  

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megszűnése 

 
13. Amennyiben a kötelezett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége megszűnt,  vagy 

 új  vagyonnyilatkozatot tesz, úgy a munkáltató a vagyonnyilatkozat általa őrzött 
 példányát 8 napon belül a szabályzat 4. sz. mellékletét képező átadás-átvételi 

 jegyzőkönyvben visszaadja a kötelezett részére. 

 
14. 

 

14.1. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közszolgálatban álló személy 
 foglalkoztatására irányuló jogviszonyának megszűnése és illetve vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettséget megalapozó új jogviszony létesítése, vagy ilyen jogviszonyba 
 való áthelyezése esetén a munkáltató a  jogviszony megszűnésével egyidejűleg 

 írásban tájékoztatja az őrzésért továbbiakban felelős személyt a kötelezett 
vagyonnyilatkozat-tételéről. 
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14.2.Az őrzésért továbbiakban felelős kezdeményezésére a munkáltató a 
 vagyonnyilatkozatot haladéktalanul ajánlott, tértivevényes küldeményben, vagy 

 személyesen (átadás-átvételi jegyzőkönyvben) adja át az őrzésért továbbiakban 
 felelős személy részére. 

 

F) A nevelési – oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 

   

  1.  A tiltott és megengedett reklámtevékenység 

 

Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. 

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám: 

 - a gyermekeknek, tanulóknak szól, és 

 - a következő tevékenységekkel kapcsolatos: 

  - egészséges életmód,  

  - környezetvédelem,  

  - társadalmi tevékenység, 

  - közéleti tevékenység, 

  - kulturális tevékenység. 

 

2. A reklámtevékenység engedélyeztetése 

 

A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető/fenntartó 

engedélyével lehetséges. 

Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni: 

• a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására  

             jogosult személy, szerv megnevezését, címét; 

• a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját; 

• a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket. 

Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őriz, másik 

példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. 

Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 

 

  3.  A reklámtevékenység jellegének besorolása 

 
Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység esetében:  

 - a nevelőtestület,  

 - a szülői szervezet, valamint 

 - a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét. 

Az intézményvezető köteles: 

 - a pedagógusoktól,  

 - a szülőktől,  

 - a gyermekektől, tanulóktól érkező, 

az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. 

 

  4.  Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai 

 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

 a) házimozi, belső kábeltelevízió-hálózat,  

 b) az intézményi rádió, 

 c) újságok terjesztése, 

 d) szórólapok,  
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 e) plakátok, 

 f) szóbeli tájékoztatás stb. 

Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által kiadott 

engedély határozza meg. 

 
G) Egyéb, jogszabály vagy intézményi ellenőrzés alapján az SZMSZ-be tartozó  

                 kérdés 

 

1. A gyermekek/tanulók véleménynyilvánításának, a gyermek/tanuló  rendszeres  

tájékoztatásának rendje és formája 
  
A nevelési-oktatási intézmény a törvény a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók 

rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáját. 

 
Részletesen a házirend tárgyalja. 

 
A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formája 

Az Alaptörvény és a köznevelési törvény a tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával 

szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról; az 

intézmény működéséről. Nem korlátozza, zárja ki a véleménynyilvánítást az intézmény, azonban 

meghatározza, hogy a gyermek, tanuló mikor – a rendkívüli és rendes diákgyűléseket, a Diák-

önkormányzati üléseken, az Igazgató Tanács ülésein - és milyen formában – személyesen, írásban vagy 

képviselő útján ( DÖK segítő pedagógus vagy a szülő/gondviselő ) élhet e jogával. Azonban az az 

elvárás, hogy ne sérüljön az intézmény alkalmazottainak, illetve a tanulóinak személyiségi joga, emberi 

méltósága. [13/2001.(V.14.)AB.hat.]  

Sérelem esetén a gyermek, tanuló - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt 

módon az intézmény vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. Továbbá, hogy tájékoztatást kapjon a személyét 

és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint javaslatot tegyen, kérdést intézzen az intézmény 

vezetőjéhez, pedagógusaihoz. 

A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirend, illetve egyéb belső szabályokban 

foglaltakat. 

Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok a működési rendjük szerint adnak teret. 

A véleménynyilvánítás formái különösen: 

 - személyes megbeszélés,  

 - gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés,  

 - írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. 

  

A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási 

szabadságát. 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 

 

A köznevelési törvény alapján a tanuló joga, hogy az  intézményben hozzájusson a jogai gyakorlásához 

szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

Ennek megfelelően joga, hogy megismerje az intézmény működésével kapcsolatos adatokat, 

dokumentumokat, a pedagógiai programot, az SZMSZ -t, és a Házirendet. Ezek hozzáférhetősége az 

intézmény feladata. Joga tovább a tanulónak, hogy a reá vonatkozó adatokat megismerje, amely az 

intézmény birtokában van. Ez azonban nem terjed ki a személyes adatokra. A Házirend egy példányát 

beiratkozáskor át kell adni a szülőnek/gyermeknek/tanulónak. 

 

A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon: 

 - a személyét, illetve 
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 - a tanulmányait érintő kérdésekről. 

A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók ismerjék 

meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.  

A tájékoztatás formái: 

 - szóbeli tájékoztatás,  

 - írásbeli tájékoztatás. 

A tájékoztatás a tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet: 

 - közösen, illetve 

 - egyénileg. 

A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat: 

 - az intézményvezető,  

 - a nevelőtestület,  

 - a szaktanár, 

 - osztályfőnök, 

 - oktató-nevelő munkát végző pedagógus. 

A tájékoztatás formáit, rendjét szükség szerint a házirend tartalmazza. 

 

 2) A gyermek/tanuló jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni 

köteles a tanulók (gyermekek) jutalmazásának fegyelmezésének elveire és formáira vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A házirend részletesen  tárgyalja. 

 

A fenti jogszabályi kötelezés alapján az alábbiak szerint kerül szabályozásra a tanulók (gyermekek) 

jutalmazásának elvei és formái: 
 

        A)  A tanulók jutalmazásának elvei 
 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban 

részesülhetnek. 

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. 

 

Adható kiemelt jutalmazások: 

 

• az alsó tagozat kiváló tanulója kitüntetés 

– díszoklevél, 5.-eft értékű tárgyjutalom, bejegyzése a tanügyi          

dokumentumokba 

• a felső tagozat kiváló tanulója kitüntetés 

               - díszoklevél, 10.-eft értékű tárgyjutalom, bejegyzése a tanügyi                   

      dokumentumokba  

 

A tagozat minden év végén legkésőbb május 31-ig tagozatonként legalább két jelöltet terjeszt az 

Igazgató Tanács elé. A jelöltekről a vita és a diákönkormányzat véleménye után egy személyben az 

igazgató dönt. 

Szempontok az odaítéléshez: 

• kimagasló tanulmány eredmény (legalább jeles ) 

• kiváló magatartás és szorgalom 

• versenyeken való aktív részvétel 

• kiváló közösségi munka 
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• Az év tanulója kitüntetés                       ( Tanuló által kapható legnagyobb kitüntetési forma ) 

 

         - díszoklevél, 15.-eft értékű tárgyjutalom, bejegyzés a tanügyi             

              dokumentumokba 

 

Az Igazgató Tanács legalább 2 főt terjeszt elő az ülésre legkésőbb június 10-ig. Majd a 

diákönkormányzat véleményének meghallgatása után egy személyben az igazgató dönt. 

 

Szempontok az odaítéléshez: 

• több éven keresztül végzett kimagasló tanulmányi munka 

• egész iskolára kiterjedő közösségi aktivitás 

• több éven keresztül tanúsított példaértékű  magatartás 

• kitartó szorgalom 

• az iskola jó hírnevének megőrzése és növelése 

 

Egyéni jutalmazások 

A jutalmazások formái: 

 

• osztályfőnöki dicséret:    odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján,      

                                                vagy egyszeri közösségi munkáért; 

• szaktanári dicséret:   odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott     

                                                 tantárgyban elért versenyeredményekért, folyamatos  

                                                 kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb.  

                                                 munkáért; 

• igazgatói dicséret:      tanulmányi – sport – kulturális  budapesti, megyei, országos  

                                                 versenyen elért I. – V.  helyezetteknek, valamint minden más                           

                                                 esetben, amikor a     tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. 

• tantestületi dicséret:              a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 

                 

  A jutalmak formái: 

• könyvjutalom, 

• tárgyjutalom, 

• oklevél. 

 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért: 

 

• kiemelkedő tanulmányi eredmény  

• példamutató szorgalom  

• hiányzásmentes tanév  

• versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel  

• az iskola érdekében végzett tevékenység  

• kiemelkedő tanulmányi-kulturális él sporttevékenység  

 

Közösségi jutalmazások: 

Automatikusan jár jutalom - egy szabadnap -, (időpontját az osztályfőnök és az osztályban tanító 

tanárok egyeztetik) annak az osztálynak, amely teljesíti az alábbi feltételek egyikét: 

 

• bukásmentes félév, és a hiányzás átlagosan nem haladja meg a kötelező heti óraszámot (az 

igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel), 
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• kevés hiányzás, ha a félévben a tanítási napok felénél kevesebb napon van hiányzó, és a 

hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti kötelező óraszámot (az 

igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel). 

 

A tantestület mindkét fenti esetben eltekint egy-egy hosszan beteg tanuló hiányzásának (min. 100 óra 

hiányzás) beszámításától. 

 

A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

 - az osztályon, iskolán belül kiemelkedő tanulmányi eredmény, a különböző szintű                 

                 tanulmányi versenyen elért jó eredmény. 

A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható: 

 -    az osztályon, iskolán belül kiemelkedő szorgalom. 

A magatartással kapcsolatban jutalmazható: 

 -    a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. 

A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

 -  az iskolán belül kiemelkedő sport eredmény, illetve tevékenység, a különböző szintű                 

                 sportversenyeken elért jó eredmény. 

A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

- az iskolán belül, illetve az iskolához kapcsolódóan az iskola jó hírnevének megőrzéséhez   

   és növeléséhez hozzájáruló, példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért eredmény,     

   illetve tevékenység. 

A közösségi tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

 - az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység, valamint az iskolán kívül,  

              de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó hírnevét ápoló, növelő, kiemelkedő  

              közösségi     tevékenység. 

A jutalmazás történhet: 

 - egyénileg, tanulónkét, illetve 

 - csoportosan, adott közösség, illetve osztály számára. 

 
A tanulók jutalmazásának formái 

A tanulók jutalmazásának főbb formái: 

 - szóbeli dicséret, 

 - írásbeli dicséret. 

 

A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. 

Írásbeli dicséret: oklevél átadással, és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, illetve bizonyítványba 

történő bejegyzéssel történik. 

A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. 

 

A jutalmazások fokozatai: 

 - szaktanári szóbeli dicséret, 

 - szaktanári írásbeli dicséret, 

 - osztályfőnöki szóbeli dicséret, 

 - osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

 - nevelőtestületi szóbeli dicséret, 

 - nevelőtestületi írásbeli dicséret, 

- igazgatói szóbeli dicséret, 

 - igazgatói írásbeli dicséret. 
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Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. 

 

A jutalmazás formái: 

   - egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv; 

- közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb.  

   tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény, (pl.: belépőjegy juttatás stb.) 

 

 

 B) A tanulók fegyelmezésének elvei és formái 
 

A nevelési-oktatási intézmény a működésről szóló törvény alapján a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában szabályozni köteles a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 

valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás és a fegyelmi eljárás rendjét, melyet a házirend 

is tárgyal. 

 

A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni: 

 -   a köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.,  

- 20/2012. EMMI rendelet mellékletében leírt, a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályaira   

   vonatkozó részt. 

 

A tanulók fegyelmezésének elvei 

 

Ha a tanuló a szabályokat megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

 

Fegyelmező intézkedés: 

• szóbeli figyelmeztetés, 

• írásbeli figyelmeztetés: 

• Osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az osztályfőnök dönt a 

fegyelmi vétségek (pl. 5 magatartási vétség, 5 ellenőrző könyv hiány, 10 

felszereléshiány) alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak 

nagyságát. 

Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár és napközis tanár is. 

 

• Osztályfőnöki intő (1 alkalommal) – odaítélhető egyszeri vétségért, figyelembe véve 

annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb 

fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.  

• Igazgatói figyelmeztetés. 

• Igazgatói intő. 

• Igazgatói rovó. 

 

 

Enyhébb kötelességszegés 

 
Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket kell 

alkalmazni. 

Az intézkedések formái: 

• osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés,  

• osztályfőnöki intés, 

• igazgatói figyelmeztetés, 

• igazgatói intés. 
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Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatainál elsősorban az osztályfőnök dönt a szaktanárok 

véleménye kikérését követően. 

A szaktanárok szaktanári szóbeli figyelmeztetést adhatnak fegyelmező intézkedésként annak a 

tanulónak, amely tanuló magatartása, fegyelme a szaktanár óráin huzamosabb ideig nem kielégítő. 

A szaktanári figyelmeztetés az osztályfőnök előzetes véleménye kikérését követően adható. 

 

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár, napközis tanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi 

büntetést az Igazgató és/vagy a fegyelmi tanács hoz a fegyelmi eljárás során. 

 

Fegyelmi büntetés: 

A fegyelmi eljárás során a 2011. évi CXC. tv. szerint kell eljárni. 

 

Vétkes és súlyos kötelességszegés 

 
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. 

A fegyelmi eljárás eredményeképpen írásbeli határozattal lehet a fegyelmi büntetést kiszabni. 

A fegyelmi eljárást megelőzően lehetőséget kell biztosítani az azt megelőző egyeztető tárgyalásra. 

 

Az így kiszabott fegyelmi büntetés lehet: 

• megrovás, 

• szigorú megrovás,  

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (szociális  

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható),  

• áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ha az iskola igazgatója a  

tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott),  

• eltiltás az adott iskolában a tanév lefolytatásáról (tanköteles tanulóval szemben nem  

alkalmazható),  

• kizárás az iskolából. 

 

Az egyeztető eljárás, és a fegyelmi eljárás rendje (A 20/2012. EMMI rendelet alapján a nevelési-oktatási 

intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás, valamint a 

tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai az SZMSZ 9. számú mellékletében 

találhatók.) 

 
 

 3. A saját halottá nyilvánítás egyes kérdései 

 
Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola méltó módon kifejezhesse az 

elhunyt iránti megbecsülését és osztozhasson a hozzátartozók gyászában.  

 

 1.  Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola  -  ha ez a közvetlen 

hozzátartozók ( Ptk. 685.§b.) pontja szerint, az ott meghatározott  sorrendben szereplő közeli 

hozzátartozók, illetve az elhunyt végakaratával sem ellentétes - a saját halottjává nyilváníthatja azt: 

 

• aki elhalálozásakor a Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

rendes munkavállalója, vagy korábban az volt, aki legalább 15 éven keresztül az intézmény 

közalkalmazottja volt 

• aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó, 

• aki a Benedek Elek Nívódíj –ban és/vagy 

• aki az „Élni akarunk” Alapítvány Emlék-gyűrűjébe részesült 
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 2. a) a Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola saját halottjává   

                        nyilvánítást kezdeményezhetik az Igazgató Tanács/Intézményi Tanács tagjai, az 

igazgató. 

 

 b)   a Benedek Elek Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

saját halottjává nyilvánításról az Igazgató Tanács minősített többséggel dönt. 

 

 3. a) a Benedek Elek Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

saját halottjának temetéséről, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység 

ellátásáról az igazgató gondoskodik, 

 

 b) az igazgató az (a) pontban foglalt feladat -, illetve hatáskörében: 

 

• a hozzátartozók igénye esetén - velük egyetértésben - megteszi a temetéssel 

kapcsolatos intézkedéseket, 

• gondoskodik a temetési beszéd, sajtóközlemény elkészítéséről, kiadásáról, valamint 

az épületre a gyászlobogó kihelyezéséről 

• ha az elhunytat több szerv, intézmény, vagy társadalmi szervezet tekinti saját 

halottjának, felveszi azokkal a kapcsolatot 

 

   4. a) a Benedek Elek Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

saját halottja temetési költségeit a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetésében 

átcsoportosítással biztosítja.  

                   A temetéssel összefüggő költségek e szabály alkalmazásakor különösen: 

 

• a halott szállítás költségei, 

• a sírhely költsége, 

•  a sírásási költségek, 

•  a koporsó, vagy urna költségei, 

• a ravatalozás, a szertartás költségei, 

•  az egyéb tartozékok ( fejfa, szemfedő, stb.) költségei, 

•  a temetéskor a Benedek Elek Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola Óvoda, illetve igény esetén a család nevében a koszorúk 

költsége 

 

b) amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja, Benedek Elek 

Óvoda,  

 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai megegyezés 

szerint  

            a reá eső részt  vállalja 

 

 4. Aláírás és pecséthasználat  

 
Aláírási és pecséthasználati joga az igazgatónak van.  

 

Az igazgató a pecsét-nyilvántartó alapján bizonyos munkakörökhöz a feladatuk zökkenő mentes ellátása 

érdekében a munkakört ellátót pecséthasználattal ruházza fel. 
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Az igazgató akadályoztatása és/vagy tartós távolléte alatt a helyettesítési rendben foglaltak alapján 

írhatnak alá és pecsételhetnek.  

Ennek módja minden esetben az igazgató nevének felülírásával és „h” jelzéssel az alábbi kiegészítéssel: 

 

…” a távollévő igazgató helyett”… 

Átruházott hatáskörben: 

 

• iskola-titkár aláírási és pecséthasználati joga: 

• aláírási jog: 

a) iskolalátogatási bizonyítvány 

b) felhívás a rendszeres óvodába/iskolába járásra 

c) értesítés iskolaváltoztatásról 

 

• pecséthasználati jog/ tanügyi adminisztrátor: 

a) kimenő levelek 

b) iktatás 

 

• igazgató-helyettes / intézményegység-vezetők  aláírási és pecséthasználati joga: 

 

▪ beszámolók 

▪ tanügyi dokumentumok ( órarend, naplók, füzetek, tanmenetek) 

 

• osztályfőnökök pecséthasználati joga: 

a) félévi és év végi bizonyítványok 

b) pedagógiai véleményezések 

 

 

  

 

5. Intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatban a 2005. évi CXLVII törvény 6. § előírja, 

hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és az Intézményi Minőségirányítási 

Programot az intézmény honlapján ( 2006. első név. -ben készül el), annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra kell hozni. E törvény módosította  a Kt. 2.sz. mellékletének „A gyermekek, tanulók 

adatai” alcím 2. pontját, melynek értelmében az adatok a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz 

kötöttség megtartásával továbbíthatók… Ennek elmulasztása jogszabálysértő.  

Továbbá gondoskodni kell a Szervezeti és Működési Szabályzat szülők felé való tájékoztatásáról. A 

Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános, a Könyvtárban, a Tanáriban és a Titkárságon - 

intézményen belül a titkárságon – hivatali időben -, a könyvtárban – nyitvatartási idejében – 

megtekinthető, bárki számára hozzáférhető, illetve elektronikus úton CD van tárolva az igazgató 

számítógépén. A Házirend minden újonnan érkező gyermeknek a beiratkozáskor átadásra kerül.  
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V. Záró rendelkezések 
 

 

1. Az SZMSZ hatálybalépése 

 
Jelen SZMSZ a intézmény jóváhagyásának napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a korábbi SZMSZ 

2014.08.27. hatályát veszti. 

 

 

  

2. Az SZMSZ felülvizsgálata 

 
Az SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, 

vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény közalkalmazottainak és 

tanulóinak nagyobb csoportja, az intézmény szülői szervezete. A kezdeményezést és a javasolt 

módosítást az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. Az SZMSZ  módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályival. 

 

 

 

Budapest, ……….év ……..hó ……nap 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                              ………………………………………… 

                                                                                                       igazgató 

                                                                                                                     Csécsi Barnabás Sándor 

 

 

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 

  
Az SZMSZ –t az intézmény diákönkormányzata és szülői szervezete ……….év ………hó……napján 

megtartott együttes ülésén megtárgyalta. 

Aláírásukkal tanúsítják, hogy a diákönkormányzat egyetértési jogát és a szülői szervezet egyetértési 

jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolták, az 

abban foglaltakkal egyetértve a Nevelőtestületnek elfogadásra javasolja. 

                                                                                                                                                                                        
 

 

……………………………………………..                          ………………………………………    

                 DÖK – elnök                                                                           ISzSz – képviselője 

                 

 

 

 

…..................................................     ………………………………………. 

       DÖK segítő pedagógus           Intézményi Tanács képviselője 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény Nevelőtestület  …………..év ………..hó 

……….napján elfogadta.  

  

 
 
 

 
………………………………………….                            ……………………………………….. 

           hitelesítő nevelőtestületi tag                                          hitelesítő nevelőtestületi tag 

               Balogh András Titusz                                                          Varga Györgyi 
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VI. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet   
 

 Könyvtárhasználati és gyűjtőköri szabályzat 
 

I. FEJEZET 

1. A könyvtár működtetésének szakmai követelményei 

1.1. A könyvtár működtetésének általános alapkövetelményei 

 

a) A könyvtár helyiséggel szemben támasztott követelmények 

    -  a könyvtár helyiség könnyen megközelíthető legyen a könyvtár használók számára; 

- a könyvtár helyiség alkalmas legyen legalább egy iskolai osztály befogadására, a tanulók     

   zavartalan könyvtárhasználatára, 

- a könyvtár helyiségben a könyv állomány jelentős része (60 %) szabadpolcos rendszerben   

   elhelyezhető legyen. 

 

b) A könyvtár működtetésének személyi feltételei: 

- könyvtárat akkor lehet működtetni, ha a szervnél sor kerül könyvtáros tanár, vagy  

    könyvtáros tanító foglalkoztatására. 

A könyvtárban könyvtáros asszisztens az lehet, aki középiskolai végzettséggel és legalább középfokú 

könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik. A könyvtáros asszisztens a könyvtáros tanár irányításával 

közreműködik az állomány nyilvántartásba vételével, a raktári rend fenntartásával, az állomány 

megóvásával, a dokumentumok könyvtári felszerelésével, adatbevitelével kapcsolatos feladatok 

ellátásában, továbbá elláthat minden olyan feladatot, amely megfelel a szakmai végzettségének. 

 

c) A könyvtári dokumentumokkal szemben támasztott követelmények 

-  a könyvtárban legalább háromezer könyvtári dokumentumnak meg kell lennie. 

- a könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és    

  információhordozókat, amelyekre az iskolai nevelő és oktató tevékenységhez szükség van.  

- az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilván  tartásba kell venni.  

- a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely  nyilvántartást kell vezetni. 

    

   d) A könyvtár működtetésének egyéb technikai feltételei: 

- a könyvtárnak rendelkeznie kell  

- a különböző információhordozók használatához szükséges eszközökkel, így: 

- legalább egy osztály elhelyezéséhez szükséges mennyiségű (kb. 4) asztallal, és (kb. 15)   

   székkel, 

- legalább egy CD és vagy DVD lejátszóval, /fejhallgatóval/,  

- az újabb dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel, így: 

 -  a másolatok készítése céljából legalább 1 fénymásolóval,  

 - lehetőség szerint, - a nem zenei CD-k adattartamának nyomtatásban  való     

    megjelenítéséhez-  legalább 1 nyomtatóval,  

- a dokumentumok kiadásához szükséges eszközökkel, így 

  -a könyvtári dokumentumok megfelelő nyilvántartásával (könyvtár katalógussal 

szerző,    

    illetve cím szerint) 

- legalább papír alapon, 

- lehetőség szerint számítógépes nyilvántartással is.    
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- a könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges eszközökkel, így például: 

- a könyvtárhasználók által kölcsönzött könyvek papír alapú és/vagy  

     számítógépes nyilvántartásával. 

- a könyvtárban a könyv dokumentumok legalább 60 %-ának  ún. szabadpolcos  

                 állványrendszerben való tárolása. 

 

1.2. A könyvtár nyilvántartási rendjének követelményei 

 

A nyitvatartási rendjét úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő legyen: 

 - a tanulók, valamint a 

 - pedagógusok részére is. 

 

1.3. A könyvtár működése során kapcsolattartás más könyvtárakkal 

 

A könyvtárnak kapcsolatot kell tartania a következő könyvtárakkal: 

- más iskolai (kollégiumi) könyvtárral,  

- a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival,  

A könyvtárnak együtt kell működnie az iskola székhelyén működő közkönyvtárral. 

2. A könyvtár feladatai 

2.1. Az iskolai könyvtár alapfeladatai 

 

a) A könyvtár gyűjteményekkel kapcsolatos feladatai a gyűjteményének 

- folyamatos fejlesztése,  

- a könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell     

   fejleszteni; 

- feltárása,  

- őrzése,  

- gondozása  

- rendelkezésre bocsátása. 

 

b) A könyvtár tájékoztatási feladatai: 

 - tájékoztatást nyújt a gyűjteményéről, a könyvtárban található dokumentumokról,  

 - részletes információt ad az igénybe vehető szolgáltatásairól. 

 

c) A könyvtár tanórai foglalkozással kapcsolatos feladatai 

 - a könyvtár helyet ad tanórai foglalkozások 

  - részbeni vagy 

  - teljes tanórára kiterjedő tartására. 

A tanórai foglalkozások során a könyvtár feladata, hogy a tanulók és a pedagógusok számára 

- áttekinthető tájékoztatást nyújtson a könyvtár működéséről, illetve, adott téma  

               feldolgozása esetén – igény szerint – a témához kapcsolódó valamennyi dokumentumot 

rendelkezésre bocsássa. 

  

d) A könyvtár könyvtárhasználattal kapcsolatos feladatai: 

 - a könyvtárnak biztosítania kell a könyvtárhasználat lehetőségét 

  - az egyéni könyvtárhasználók részére, valamint 

- a csoportban érkező könyvtárhasználók számára is, értve ez alatt a tanórai és a  

   tanórán kívül szervezett foglalkozásokat. 

- könyvtárnak el kell látnia a dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat, így: 

 -  az általános kölcsönzési feladatokat, valamint 
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- a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzésével kapcsolatos tevékenységeket is. 

 

2.2.  A könyvtár kiegészítő feladatai – különösen – a következők lehetnek 

- tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, 

- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

- tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó  

   intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól,   

   szolgáltatásairól, 

- muzeális értékű iskolai könyvtári gyűjtemények gondozása, 

- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                         

                                                          ………………………………………… 

                                                                                                                        igazgató 
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II. FEJEZET 

 

Könyvtárhasználati és gyűjtőköri szabályzat 

 

I. rész 

 

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

 

1. Profil meghatározás: 

 

Intézményünk óvodával – általános iskolával – speciális szakiskolával és módszertani intézménnyel  

egybeszervezett 13 évfolyamos gyógypedagógiai iskola. 

Az óvoda 3 vegyes korcsoportban, középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeket fogad. 

Az iskola 13 évfolyamán az enyhefokban értelmileg sérült gyermekek oktatása folyik. 

Ezenkívül fogadjuk azokat az integrálható csatlakozó fogyatékosságú gyerekeket is ( középsúlyos, 

autista, mozgássérült, látássérült, hallássérült stb. ), akiket a szakértői bizottság erre alkalmasnak tart. 

Intézményünk ebből a szempontból bemenet szabályozott.  

 

2. A gyűjtőkör indoklása: 

 

Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztését az iskola pedagógiai programja által 

megfogalmazott cél -és feladatrendszer határozza meg. 

Az iskolánk jó körülmények között működő, jelenleg mintegy 266 gyermek/tanulót és 90 pedagógust/ 

pms.-t foglalkoztató alap- és középfokú gyógypedagógiai iskola. A tanulók szociális és műveltségi 

szempontból egyaránt nagyon eltérő családi hátérrel rendelkeznek, ezért a fejlesztés, a részképesség 

kiesettek felzárkóztatása, a más kultúrából érkezők fejlesztése-felzárkóztatása és természetesen a 

tehetséggondozás és a kiegészítő ismeretek nyújtása egyaránt fontos a nevelőtestületünk számára. Erre a 

feladatra is alkalmas- bár most helyszűke miatt az olvasóban is tanítunk - a két helyiségből álló, 2 x 40 

m2 területen lévő könyvtárunk. Az olvasóteremben 20.000 könyvtári egységgel szabadpolcos 

rendszerben elhelyezett, TV, videó, számítógéppel is rendelkező könyvtárunk. Az olvasó jelenleg 

tanteremként működik. 

A könyvtár az iskola egész életét átszövi. Megjelenik a tantervekben is és az informatikában. A 

kommunikációs kultúra tantervünkben is megjelenik az irányított önálló ismeretszerzésre való törekvés. 

A magyar, az informatika, az osztályfőnöki órákon jelenik meg a könyvtár-használattanra nevelés. 

Emellett a forrásalapú ismeretszerzésre nevelés a könyvtáros-tanár mellett az egész nevelőtestület 

feladata. Az információhordozókkal való megismerkedés segíti tanulóinkat abban, hogy fejlődjön a 

későbbi képzésre való igényük. 

Célunk az, hogy a tanulóink részesei legyenek az ismeretszerzésnek, feldolgozásnak, hogy fejlődjön 

kreativitásuk és önállóságuk. A megszerzett ismeretek az órákon válik élővé, s így lesz a tantárgy is 

tantárgyközivé. Emellett a könyvtár a szabadidő eltöltésének is egyik legjobb eszköze, a tanulók aktív 

pihenésében is fontos szerepet játszik. 

Az elkövetkezőkben a könyvtár is meg kíván felelni az információs kultúra újabb kihívásainak. 

Mihamarabb tervezzük a könyvtár számítástechnikai berendezéseinek fejlesztését. Ebben és más 

módszertani kérdésekben is rendelkezésünkre áll az FPI. 

A könyvtár kapcsolatot tart még a Könyvtárellátóval, Főv. Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókjaival, 

különböző kiadókkal. 
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2.1 Főgyűjtőkör: 

 

Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátást olyan információkkal, amelyek 

fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka folyamatában. A könyvtár alapfunkciójából adódó 

feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az állomány főgyüjtőkörébe: 

• írásos nyomtatott dokumentum típusok közül a kézi és segédkönyvek 

• a helyi tantervben meghatározott házolvasmányok 

• az óvodai foglalkozások, terápiás foglalkozások, és az óravezetés keretében munkáltató 

eszközként használatos művek 

• periodikumok, szakmai folyóiratok 

• tanítást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók 

• gyógypedagógia szakterületekhez kapcsolódó szakirodalom 

• alternatív pedagógiai módszerekhez kapcsolódó szakirodalom 

• egyéb pedagógiai szakirodalom 

• az informatikához kapcsolódó szakirodalom 

• óvodai neveléshez kapcsolódó szakirodalom 

• pedagógusok kéziratos pedagógiai dokumentumai 

2.2 Mellékgyütőkör: 

 

A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek megvalósítását a mellékgyűjtőkörbe sorolt 

dokumentumok adják. 

Az iskolai a könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítésére szolgáló 

ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen vállalja. E gyűjtőkört egészíti ki állományával: 

 

• a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom 

• ifjúsági szórakoztató ismeretközlő és szépirodalom, különös tekintettel a képes, sok   

illusztrációt tartalmazó kiadványokra 

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról:  

3.1 Írásos-nyomtartott dokumentumok: 

• könyv 

• periodika 

• brosúra 

• tankönyv 

3.2 Kéziratok 

3.3 Audio - vizuális dokumentumok: 

• hanghordozó dokumentumok 

• hangkazetta, hanglemez 

• zenei, irodalmi CD-lemez 

• hangos - képes dokumentumok 

• videokazetta 

• oktatócsomag 

 

4. A gyűjtés szintje és mélysége: 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti anyagát. 

Kiemelt nevelő-oktató feladat az iskola célkitűzéseiből kiindulva a kiegészítő ismeretek nyújtása, az 

idegen nyelv alapjainak lerakása, az alapműveltségi vizsgára való felkészítés valamint a különféle 

fejlesztő-felzárkóztató foglalkozások, hogy minél zökkenő mentesen, könnyebb módon sikerüljön 

tanulóinknak a társadalomba való beilleszkedés. Ezért - a tanulók életkori és fejlettségi szintjéhez 

igazodó - a 

különféle 
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lexikonoknál és enciklopédiáknál, az ismeretközlő irodalomnál az alábbi területeket kell a teljesség 

igényével gyűjteni: 

kémia, fizika, biológia, informatika, matematika tantárgyakhoz - az alapműveltségi vizsgához szükséges 

- kiegészítő segédkönyvek és könyvek. A szótárak tekintetében a tanított nyelvek szótárai. 

 

4.1 Kézikönyvtári állomány: 

A műveltségi területek alapdokumentumai az életkornak megfelelően: 

Teljességgel gyűjteni kell: 

• általános lexikonokat 

• általános enciklopédiákat 

• szótárak és fogalomgyűjteményeket 

• kézikönyvek, összefoglalókat 

• Válogatva: 

• adattárakat 

• atlaszokat, tankönyveket 

4.2 Ismeretközlő irodalom: 

Teljességgel gyűjteni kell: 

• az alapműveltségi vizsga követelményrendszerének megfeleltetett alapszintű irodalmat 

• a közismereti programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat 

• a munkaeszközként használatos dokumentumokat 

• a tanulókat érintő pályaválasztási kiadványokat  

Válogatva 

• helytörténeti műveket 

 

4.3 Szépirodalom: 

Teljességgel gyűjteni kell a mikrotervekben meghatározott: 

• házi és ajánlott olvasmányokat 

• népköltészeti irodalmat 

• ifjúsági regényeket, elbeszéléseket, meséket 

• verses köteteket 

Válogatással 

• antológiákat 

• életműveket 

• tanított nyelvek gyermekeknek ajánlott irodalmát 

4.4 Pedagógiai gyűjtemény: 

A gyűjteménybe a pedagógiai szakirodalom és a határtudományok dokumentumai tartoznak. 

Teljességgel gyűjteni kell: 

• pedagógiái és pszichológiai, lexikonokat, enciklopédiákat 

• pedagógiai, pszichológiai összefoglalókat 

• dokumentumgyűjteményeket 

• a nevelési-oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodamat 

• a műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit 

• a gyógypedagógiai szakterületek módszertani segédkönyveit, segédleteit 

• általános -és gyógypedagógiai folyóiratokat 

• az iskola történetéről és névadójáról szóló dokumentumokat 

Válogatva kell gyűjteni: 

• az 

alkalmazott  
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pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó műveket 
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4.5 Könyvtári szakirodalom: 
Teljességgel gyűjteni kell: 

• könyvtári összefoglalókat 

• könyvtári jogszabályokat, irányelveket 

• a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket 

• az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat 

• könyvtárhasználat módszertani segédleteit 

Válogatva 

• kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket 

• módszertani folyóiratokat 

 

4.6 Hivatali segédkönyvtár: 

Gyűjteni kell az iskola irányítással, igazgatással, gazdálkodással, ügyvitelével, munkaügyével 

kapcsolatos kézikönyveket, jogszabálygyűjteményeket, folyóiratokat 

 

4.7 Periodika gyűjtemény: 

Teljességgel gyűjteni kell: 

• általános pedagógiai és tantárgymódszertan) folyóiratokat 

• irányítással, gazdálkodással, ügyvitellel kapcsolatos folyóiratokat 

Válogatással 

• iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat 

• tanítás folyamatában felhasználható napilapokat, folyóiratokat 

• ifjúsági lapokat 

Erős válogatással 

• tudományos folyóiratokat 

A végleges megőrzésre nem szántunk folyóiratokat. 

 

4.8  Kéziratok: 

Teljességgel gyűjteni kell: 

• pályázati munkákat 

• szakdolgozatok példányait 

 

4.9 Audio-vizuális gyűjtemény: 

A nem nyomtatott ismerethordozók ( AV, CD, ) közül a tantárgyaknak megfeleltetett féleség. 

 

Teljességgel gyűjteni kell: 

•  azokat a zenei és irodalmi CD-ket, amelyek a tantere  

         követelményekhez igazodnak értékes szépirodalmi művek (kötelező és ajánlott    

         olvasmányok video-adaptációit ) és a média  műveltségi területén megfogalmazott    

         műveket válogatva 

•     egyes műveltségi területek ismereteit felölelő természettudományos alkotásokat. 
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II. rész 

 

A katalógusok szerkesztési szabályzata 

Az iskolai könyvtár katalógusai: 

 

1.  Raktári katalógusok 

2.  Alapkatalógusok 

• betűrendes leíró katalógus 

• csoportképzéses szakkatalógus 

 

A könyvtár állományában megtalálható dokumentumtípusokról katalógusok a számítógépes program 

átalakítása után folyamatosan épül. A dokumentumokhoz a könyvtáros-tanárnak kell elkészítenie a 

megfelelő számú katalóguscédulát. 

 

1. Raktári katalógus: 

 

Az iskolai könyvtár állományának feltárásánál elsődleges cél, hogy a dokumentumokról raktári katalógus 

készüljön. A raktári katalógusba minden dokumentum, minden példányról külön raktári lapnak kell 

készülnie. 

A számítógépes fejlesztés után a raktári katalógus készítése majd integrált könyvtári rendszerrel történik. 

Az egyes csoportokon belül a cédulák a raktári jelzet szerinti sorrendben ( szépirodalom, betűrendben, 

ismeretközlő irodalom szakrendben ) követik egymást. A raktári lapon aláhúzással jelöljük, hogy a többi 

katalógusban milyen rendszavakhoz, ETO jelzetekhez kerül a cédula. A törölt művek lapjait a 

katalógusokból a törléssel egy időben ki kell szedni. A fentiek a számítógépes nyilvántartásra is 

érvényesek. Célszerű azonban egy kiemelt területről mintakatalógust létrehozni a könyvtár-használattani 

anyag oktatásához. 

 

2. Alapkatalógusok: 

 

A raktári katalógus elkészültével lehetővé válik az alapkatalógusok megfelelő számú katalóguscédula 

másolatainak elkészítése és besorolása. Az alapkatalógusokba minden mű, minden kiadásáról kerül be 

cédula. A több példányban beszerzett azonos kiadású művekről minden besorolási adatnál egy cédulást 

helyezünk el. Az egyes katalógusokba kerülő cédulákon mindig csak azt az egy adatot húzzuk alá, amely 

szerint a cédulát elhelyezzük a katalógusban. 

 

2.1 Betűrendes leíró katalógus: 

 

A katalógusépítés az alábbi besorolási adatok figyelembevételével történik: 

 

A főtétel besorolási adata ( személynév vagy testületi név, vagy ha a műnek nincs egyéni szerzője, vagy 

háromnál több szerzője van, akkor a mű címe ) 

• cím szerinti melléktétel ( a mű címe, gyűjtemény esetén 

• minden mű címe, többkötetes mű esetén a közös cím 

• és a kötet cím is, a sorozat címe ) közreműködői melléktétel ( szerkesztő, összeállító,  

              válogató, átdolgozó stb. ) 

• tárgyi melléktétel ( azon személyek, intézmények, földrajzi helyek neve,  

             amelyekről a mű szól ) 

2.2 Csoportképzéses szakkatalógus: 

  Kialakítása ebben az iskola típusban nem szükséges 
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III. rész 

 

Könyvtárhasználati szabályzat 

 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói és 

közalkalmazottai a nyitvatartási időben használhatják. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár 

rendjét megőrizni. A könyvtárba tanszereken ( tankönyv, írószer ) kívül más nem vihető be. A 

beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

1. A beiratkozás módja: 

 

A beiratkozáshoz szükséges a számítógépes kölcsönzői könyvtárprogramba való felvétel ( név, anyja 

neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának száma ) és aláírás szerepel. A könyvtár 

a személyes adatok védelméről a jogszabályban megfogalmazottak szerint gondoskodik. 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Minden beiratkozott 

olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be. 

 

2. A könyvtárhasználat módja: 

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó 

oktató-nevelő munkát segítse. 

Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos 

helyben használatát ( olvasótermi, kézikönyvtári állományrész használatát 

 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók : 

• olvasótermi, kézikönyvtári könyvek 

• periodikumok 

• nem nyomtatott anyagok ( av., számítógéppel olvasható dokumentumok ) 

 

A szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre is 

kikölcsönözhetik. 

Kölcsönzését - a könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával lehet kivinni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az iskolai könyvtár 

könyveiből 4 db könyv 3 hetes határidőre kölcsönözhető. Nevelők esetében és a tanulóknak a 

tankönyvek, tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév 

határidőre. A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható. A kölcsönözhető 

dokumentumokra előjegyzés kérhető. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat a kerületi 

iskolai és közkönyvtár. segítségével a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján elégíti ki. 

A kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentumok átvételét. Pedagógusok 

esetében külön névre szóló egyéni nyilvántartó könyvben. 

Ha 'a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat két hónapon túl indokolatlanul késve hozza vissza, az 

fegyelmi vétségnek minősül, mellyel szemben az osztályfőnök intézkedik. Pedagógus esetében a tanév 

végén minden könyvtári dokumentumot vissza kell adni. 

 

3. Anyagi felelősség: 
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A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok és/vagy a technikai eszközök megrongálásával és/vagy 

elvesztésével okozott kárért. 

• A tanulók és a dolgozók tanulói illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári 

tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Közalkalmazott esetében a Távozási papír 

aláírásával. 

• A letéti állományért a dokumentumokat átvevő tanár anyagilag is felelős, ha az 

intézmény által biztosított hely vagyonvédelmi szempontból a dokumentumok tárolására 

alkalmas. 

Az elveszett dokumentumokat a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja: 

• a dokumentum azonos kiadásának a beszerzésével 

• a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével 

• a dokumentum másolási értékének a megtérítésével 

• a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó ( hasonló tartalmú és értékű )  

             dokumentum beszerzésével 
 

A pótlás módját a könyvtáros határozza meg. 

 

 4. A könyvtár egyéb szolgáltatásai: 

 

Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges 

ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. 

Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként 

témafigyelést is végez. 

Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások rendszerének 

kialakításában, előkészítésében, megtartásában A könyvtárhasználati ismeretek tanítása során ( 

amennyiben a könyvtáros-tanár nincs jelen a tanítási órán ) az órát tartó tanár is köteles a könyvtárban 

kialakított rend megőrzésére, az állomány fizikai és jogi védelmének biztosítására. 

Az adott tárgyi feltételeken belül az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a 

megfelelő jogszabályok figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtáros-tanár. Az anyagok 

másolatát kölcsönözni nem szabad, csak oktatási segédletként használhatók. 

Az iskolai könyvtár letéti állományt helyez el a kabinetekben. A könyvtáron kívül elhelyezett 

dokumentumokról a könyvtárnak lelőhely-nyilvántartást kell vezetnie. 

 

Az iskolai könyvtár nyitva tartása:       Kölcsönzési idő heti 10 óra 

 

A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 

 

IV. rész 

A könyvtáros-tanár munkaköri leírása 

 

1. Személyi feltétetek: 

• A könyvtáros-tanár az iskolai könyvtári szolgáltatásokért felelős pedagógus, aki az  

              intézménynek megfelelő felsőfokú pedagógusi végzettséggel és alapfokú könyvtárosi  

              képesítéssel rendelkezik. 

• A könyvtáros-tanár pedagógus besorolású, az iskola nevelőtestületének tagja. Könyvtári  

              munkakörét a munkaidő egy részében és a szakja mellett látja el. 

• Amennyiben a könyvtáros-tanár egyéb feladatokat is végez megilletik az ezzel járó  

             kedvezmények. 
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2.  A könyvtáros-tanár munkaköri feladatat: 

2.1 A könyvtár vezetésével összefüggő feladatok: 

• Az iskola igazgatójával és a nevelőtestülettel közösen készíti el a  

              könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztési 

tervét. 

• Éves munkatervet, tanévvégi beszámolót, könyvtári statisztikát készít,  

              tájékoztatja a nevelőtestületet a tanulók könyvtárhasználatáról. 

• Jelentéseket készít a könyvtári szükségletekről, javaslatokat ad a     

              könyvtári költségvetés készítéséhez. Figyelemmel kíséri a könyvtári  

              költségvetési keret tervszerű, gazdaságos felhasználását. 

•               Végzi a könyvtári iratok kezelését. 

•               Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken képviseli a könyvtárat. 

      •                Részt vesz szakmai értekezleteken, a könyvtáros-tanárok  

             számára szervezett kerületi és fővárosi és országos  

               továbbképzéseken. Szakmai ismereteit önképzés útján is  

    gyarapítja. 

 

2.2 Állományalakítás, feltárás, állományvédelem: 

• Végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását, vezeti a 

 megrendelések, beszerzési összegek felhasználásának nyilvántartásait. 

• Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az  

 egyedi és összesített állomány-nyilvántartásokat. 

• Az iskola oktatási-nevelési programjából kiindulva lehetőségeihez  

 mérten biztosítja a tanítási-tanulási folyamathoz és a szabadidős  

 tevékenységhez szükséges forrásanyagokat. 

• Az osztályozás és a dokumentum-leírás szabályainak megfelelően  

 folyamatosan végzi az állomány feltárását, rekatalogizálását. 

• Az állománygyarapítás mellett folyamatosan végzi a szükséges  

 állományapasztást. 

• Végzi a letéti állományok kihelyezését, nyilvántartását, visszavételét. 

• Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 

• Feljegyzést készít, ha a vagyonvédelmi előírásaik betartásában bárki  

 akadályozza. 

• Előkészíti és segítséggel lebonyolítja könyvtár rendelet által előírt időben  

 történő ( időszaki vagy soronkívüli ) leltározásait. 

 

2.3 Olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok: 

• Lehetővé teszi és segíti az állomány egyéni és csoportos helyben használatát,  

végzi a kölcsönzést. 

• Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezeléséhez 

szükséges ismeretek elsajátításában 

• Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, adatszolgáltatást, esetenként 

témafigyelést végez, bibliográfiát készít. 

• Ösztönzi a külső források használatát, indokolt esetben könyvtárközi 

kölcsönzést bonyolít le. 

• A nevelőtestülettel együttműködésben segíti a tanulókat a szellemi technikák 

elsajátításában. 

• A tantárgyi programok alapján a szakmai munkaközösség-vezetőkkel közösen 

összeállítja a 

könyvtári foglalkozások, könyvtári órák éves tervét. 
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• Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat, figyelemmel kíséri a kölcsönzött 

dokumentumok visszaszolgáltatását. 

 

2.4 Könyvtár-pedagógiai tevékenység: 

A nevelőtestülettel közösen elkészíti az iskola könyvtár-pedagógiai programját. Biztosítja a 

pedagógusok és a tanulók számára az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár teljes eszköztárát, 

tájékoztató apparátusát, szolgáltatásait. Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű 

könyvtárhasználati órákat. A könyvtár-használatra épülő szakórákat a szaktanár vezeti, a 

könyvtáros-tanár ennek tervezésében, előkészítésében vesz részt, illetve az óra könyv -és 

könyvtárhasználattal kapcsolatos részét tarthatja. 

A beszerzés módja, forrásai és léptéke. A gyűjteményfejlesztés felelőssége: 

A különféle kiadóktól és a könyvtárellátótól megkapott szóróanyagból a könyvtáros-tanár és a 

munkaközösségek vezetői válasszák ki a megvásárolni szándékozó könyveket. 

 

A beszerzés mértéke a mindenkori költségvetés függvénye, de legalább évente 50.- eft. 

 

A könyvtárfejlesztés felelőssége a mindenkori könyvtáros - tanárt terheli. 

A költségvetés tervezésekor a könyvtáros-tanár összegyűjti azokat a megvásárlásra javasolt 

kiadványokat, melyekkel az elkövetkezőkben szükséges a könyvtár fejlesztéséhez. Ebbe bele tartozik a 

tartós tankönyv is. 

 

V. rész 

Könyvtár-pedagógiai program 

1. Általános könyvtár-pedagógiai rész: 

 

Iskolai könyvtárunk a pedagógusok és tanulók munkáját segíti 11.000-es állományával. A könyvtár 

tervszerű és intenzív állományfejlesztés, valamint számítástechnikai fejlesztés során alkalmassá válik a 

NAT részműveltség terület oktatására. A könyvtár számítógépes nyilvántartására is át kell térni. 

2. Könyvtár-használattan: 

 

A Könyvtár-használattan a NAT egészét átszövi. 

A mi iskola típusunkban is meg kell szerettetni a sérült gyerekekkel is az olvasás örömét, a könyv 

szeretetét, a helyes könyvtárhasználatot. 

A könyvtár-használattan ismeretanyaga már az iskola alsó tagozatán életkorhoz kötötten megalapozzuk, 

a felső tagozatban 7-10 évfolyam képzési idejét átfogja és szervesen illeszkedik a különböző műveltségi 

területekhez. 

Óraszámok: 

• a magyar irodalomban mint befogadó tárgyakban - a szaktárgyakban alkalmazás szintjén 

• szaktárgyak marótervében 

Spirális szerkezetű ismeretek: 

Eszköztudás jellegéből adódóan elsősorban ily módon építkezik a könyvtárhasználati tananyag, s az 

évek folyamán egyre gazdagabb tartalommal telítődik. 

 

Lineáris szerkezetű ismeretek: 

Súlyponti ismeretkörök évfolyamonkénti fogalom kifejtése.  

 

Évfolyam: Lineáris szerkezetű ismeretek: 

1. Viselkedés a könyvtárban 

2. Könyvtárhasználati szabályok. 
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3. A könyv szerkezete és tartalma. Könyvek csoportosítása  

                                tartalom és funkció szerint. 

4. Dokumentumtípusok 

5. A könyvtári állomány rendje 

6. Betűrendes leíró katalógus 

7. Kézikönyvtár 

8. Információkereső nyelvek 

9. -től                  Katalógus, elektronikus információhordozók, Könyvtártípusok, szakmai     

                   tájékozódás 

 

Csécsi Barnabás Sándor  

                                                                                                                                igazgató  

 

 

A törvény előírásának megfelelő könyvtár: 

 

A szakmai követelményeknek megfelelő összetételű és feltártságú könyvtári állomány, jól fejlesztett 

kézikönyvtár, applikációs táblák, diafilmek, videofelvételek, hangkazetták és lemezek, CD-lemezek, 

tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, tanári kézikönyv. 

Megfelelő példányszámú gyermekek részére készült segédkönyvek, folyóiratok. 

Megfelelő számítástechnikai felszereltség. 
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iskolai könyvtári szakértő 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
2014. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

143 
 

Tartalomjegyzék 
 
 
 
 
 

1. Bevezető 3 
 

1.1 A szakértői vélemény főbb adatai 3 
 

1.2 A szakértői vélemény elkészíttetésének szakmai és jogszabályi 
 

háttere 3 
 

1.3 Az iskolai könyvtár működését meghatározó részben és/vagy egészében  

           érvényben lévő és új jogszabályok       4 
 

1.4 Az intézmény főbb jellemzői 5 
 

2 Az iskolai könyvtár főbb jellemzői (részlet az iskolai könyvtár 
 

SZMSZ-éből) 5 
 

2.1. Az iskolai könyvtár működését szabályozó iskolai dokumentumok 5 
 

2.2. Az iskolai könyvtár működését szabályozó könyvtári dokumentumok 6  

2.3 Iskolai könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat 8 
 

2.4 Az iskolai könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei 9 
 

2.5 Az iskolai könyvtár egyéb működési szabályzatai (nem az SZMSZ 13 
 

mellékletei) 
 

3 Összegzés 14 
 

4 Javaslat 14 
 

5 Záradék 14 
 

6 Értékelő lapok 15 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
2014. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

144 
 

Neve: Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Könyvtára 

Székhelyének címe: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

Intézményvezetőjének neve: Csécsi Barnabás Sándor 

Fenntartójának neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 

1. Bevezető 

„Az   iskolai,   kollégiumi   könyvtár   SZMSZ-ét   –   elfogadása   előtt   –   iskolai   könyvtár 

szakterületen köznevelési szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértővel kell 

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

intézmények névhasználatáról 163. § (6). 
 

1.1. A szakértői vélemény főbb adatai 
 

 

A szakértői vélemény megrendelője 

KIK Budapest, XX. kerület Tankerülete 
1204 Budapest, Ady Endre u. 98. 
dr. Nagyné Koczog Tünde 

tankerületi igazgató 

 
A szakértői véleményt készítő iskolai könyvtári szakértő 

Neve: 

Székhely: 

Tel.: 

E-mail: 

Könyvtári szakértői igazolvány száma: 

Ballangó Jánosné 

1191 Budapest, Toldy utca 17. 

06-70-568-7002 

ballango.janosne@citromail.hu 

SZ024762 

 
 
 
 

A vizsgált intézmény 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szakértői vélemény típusa: dokumentumelemzés 

 
A szakérői vélemény elkészítésének időpontja: 2013. március 20. 
 

 
 

1.2. A szakértői vélemény elkészíttetésének szakmai és jogszabályi háttere 

Az iskolai könyvtár célja, hogy használó központú módon nyújtson hozzáférést használói 

(tanulók, pedagógusok és az iskola alkalmazottai) számára a munkájukhoz, életükhöz szükséges 

információkhoz, és ezzel elősegítse az egész életen át tartó tanulás és az olvasáskultúra 

fejlesztését. 

Az  iskolai  könyvtárak  működését,  tevékenységüket  szakmai  követelmények, szabványok, 

szabályzatok, a vonatkozó rendeletek, törvények, jogszabályok határozzák meg. A rendeletek 

hatálya kiterjed a könyvtári tevékenység és a könyvtári alkalmazottak vonatkozásában könyvtárat 

fenntartó szervezetre, így az iskolai könyvtárat működtető közoktatási intézményre is. 

A szakértői vélemény célja annak  feltárása, hogy az iskolai könyvtár  dokumentumai 
(SZMSZ és mellékletei: Gyűjtőköri szabályzat, Könyvtárhasználati szabályzat, 

mailto:ballango.janosne@citromail.hu
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Könyvtáros -tanár  munkaköri  leírása,  Katalógus  szerkesztési  szabályzat  és  a  Tankönyvtári 

szabályzat) mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak. 
 

 
 

1.3. Az iskolai könyvtár működését meghatározó részben és/vagy egészében 

érvényben lévő és új jogszabályok 
 

Részben és/vagy egészében érvényben lévő iskolai könyvtári jogszabályok 

•  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

•  A 2003. évi LXVI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

módosításáról 

•  A 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 

és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról, valamint az Irányelvek a 

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos 

kérdésekről az állományból való törléséről. 

•  11/1994. (VI.8) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

•  1/1998. (VII. 4.) OM rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről a 11/1994. (VI. 

8.) MKM rendelet módosításáról 

•  1/1998. (VII.24.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközeiről és 

felszereléséről (A könyvtárhelyiség és eszközszükséglete) Művelődési Közlöny, 1998. 
26. sz. Ezt nem helyezte hatályon kívül az EMMI rendelet. 

•  16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 

•  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és módosításai 

•  22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

•  2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
1)

 

 
Új jogszabályok: 

•   2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

• 110/2012. (VI. 24.) korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról. 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

•  2012. évi CXXC. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról. 

•  51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről. 

•  16/2013.  (II.28.)  EMMI  rendelet  a  tankönyvvé  nyilvánítás,  a  tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 
Iskolai dokumentumok: 

 
•  Iskola Alapító okirata, 

•  Iskolai SZMSZ, 

•  Iskolai Pedagógiai Program. 
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1.4. Az intézmény főbb jellemzői (A könyvtári SZMSZ alapján) 

A Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia 

Módszertani Intézmény 13 évfolyamos gyógypedagógiai iskola. Az óvoda 3 vegyes 

korcsoportban, középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeket fogad. Az iskola 13 évfolyamán az 

enyhefokban értelmileg sérült gyermekek oktatása folyik. Ezen kívül fogadják azokat, az 

integrálható csatlakozó fogyatékosságú gyerekeket is (középsúlyos, autista, mozgássérült, 

látássérült, hallássérült stb. ), akiket a szakértői bizottság erre alkalmasnak tart. Az intézmény 

jelenleg mintegy 266 gyermek/tanulót és 90 pedagógust/ pms.-t foglalkoztató alap- és 

középfokú gyógypedagógiai iskola. Az iskola iskolai könyvtárat tart fenn, ha az iskola Alapító 

okiratában nem szerepel alapfeladatként a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 

javaslom pótolni. 

 

2.   Az iskolai könyvtár főbb jellemzői (A könyvtári SZMSZ alapján) 
 

A  könyvtár  két  helyiségből  áll,  melyek  40  m
2    

alapterületűek.  Az  olvasóteremben  a 

szabadpolcos rendszerben elhelyezett 20.000 könyvtári egység mellett TV, videó, számítógép 

is megtalálható. A könyvtár az iskola egész életét átszövi. A könyvtár-használattanra nevelés a 

magyar, az informatika, az osztályfőnöki órákon jelenik meg. Emellett a könyvtár a szabadidő 

eltöltésének is egyik legjobb eszköze, a tanulók aktív pihenésében is fontos szerepet játszik. 

Tervezik a könyvtár számítástechnikai berendezéseinek fejlesztését. 

A könyvtár szakmai kapcsolatot tart: a Könyvtárellátóval, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
kerületi fiókjaival, és különböző kiadókkal. 
 

 
- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet - 3. számú melléklet - 
 

„Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működtetésének szakmai követelményei 

1. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár alapkövetelményei: 
 

-  legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely 

alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére, és legalább egy iskolai 

osztály egyidejű foglalkoztatására,”. 
 

 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 165. § (1) a)-c) és (2)-ben megfogalmazottak. 
 

A könyvtár rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel. 
 

2.1. Az iskolai könyvtár működését szabályozó iskolai dokumentumok 

Az  iskolai  könyvtár  működését  szabályozó  iskolai  dokumentumok:  az  Alapító  okirat,  az 

iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat, az iskolai házirend és az iskolai pedagógiai 

program. 

 
- a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezik az iskolai pedagógiai 

program, és az iskolai SZMSZ felülvizsgálatáról. 

 
- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
 

„54. Átmeneti és vegyes rendelkezések 
 

97. § (14) Az iskola 2013. március 31-ig felülvizsgálja a pedagógiai programját, annak 

érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek 
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megfeleljen. 

(15) A tíznél több szakmai munkaközösséggel működő nevelési-oktatási intézmény 2013. 

március 31-ig felülvizsgálja és módosítja az SZMSZ-ét annak érdekében, hogy megfeleljen a 

71. § (1) bekezdésében foglaltaknak.” 
 

Ezért  vált  szükségessé  az  iskolai  könyvtári  alapdokumentumok  felülvizsgálata  erre  az 

időpontra (2013. március 31.). 
 

 
 

2.2. Az iskolai könyvtár működését szabályozó könyvtári dokumentumok 

A továbbiakban részletesen elemzem az iskolai könyvtár működését szabályozó könyvtári 

dokumentumokat, melyekről a még érvényben lévő és az új jogszabályok rendelkeznek. 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról az iskolai könyvtárra vonatkozóan rendelkezik. 

 
„64. Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó 

szabályok az érvényesek: 

163. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai 

programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges 

dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek 

oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti 

egység. 

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e szabályozza működésének és igénybevételének 

szabályait. E rendelet határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket minden iskolai, 

kollégiumi könyvtár működtetésénél meg kell tartani, továbbá amelyek figyelembevételével     

a     könyvtár     igénybevételével     és     használatával     kapcsolatos 
rendelkezéseket el kell készíteni. 

 
A könyvtári SZMSZ mellékletét képezi 

a) a gyűjtőköri szabályzat, 

b) a könyvtárhasználati szabályzat, 

c) a könyvtárostanár, könyvtáros munkaköri leírása, 

d) a katalógus szerkesztési szabályzata, 

e) a tankönyvtári szabályzat. 

 
(4) Az iskolai, kollégiumi könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó 

dokumentum vehető fel. 

(5) A tankönyveket külön gyűjteményként kell kezelni, a külön gyűjtemény nyilvántartásának 

és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni. 

(6) Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-ét – elfogadása előtt – iskolai könyvtár 

szakterületen köznevelési szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértővel kell 

véleményeztetni. 

164. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is elláthat, ha azt 

a könyvtárat működtető iskola, kollégium alapító okirata lehetővé teszi, továbbá az iskola, 

kollégium vezetőjének kezdeményezésére bejegyezték a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. 

(2) A nyilvános könyvtár iskolai, kollégiumi könyvtár feladatait is elláthatja, ha e tevékenységre 

az alapító okirata feljogosítja, továbbá iskolai, kollégiumi könyvtárostanárt, könyvtárostanítót 

alkalmaz, és megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek. 
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165. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár felszerelésének alapkövetelménye 

a) legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az 

állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatására, 

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, 
c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása. 

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók 

használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges 

nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel. 

(3) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai, kollégiumi könyvtárral, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános 

könyvtárakkal, és együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral. 

(4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján 

végzi. 

 
166. § (1) Az iskolai könyvtár alapfeladata 

a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása, 

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata 

a) az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása, 

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

(3) Az iskolai könyvtár a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül közreműködik az iskolai 

tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 
167. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár gyűjteményét a helyi pedagógiai programnak 

megfelelően, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni. 

(2) A köznevelési intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell 

venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. 

(3) A könyvtár SZMSZ-ében kell meghatározni az iskolai, kollégiumi könyvtár 

a) könyvtárhasználóinak körét, 

b) a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját, 

c) a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, 

d) a könyvtárhasználat szabályait, 

e) a nyitva tartás, kölcsönzés idejét, a nyitva tartás és a kölcsönzés módját és idejét, 

f) a tankönyvtári szabályzatot, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályokat, 

g) katalógusszerkesztési szabályzatot, 

h) a könyvtárostanár könyvtárostanító munkaköri leírását. 
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(4) Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit 

nyilvánosságra kell hozni.” 
 

 

2.3.  Iskolai könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat 
Az   iskolai   könyvtár   szervezeti   és   működési   szabályzata   a   közoktatási,   könyvtári 
jogszabályoknak,  útmutatóknak  és  az  adott  intézmény  pedagógiai  programjának 

megfeleltetett, hivatalosan jóváhagyott dokumentum. 

A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár: feladatát és gyűjtőkörét; 

kezelésének és működésének rendjét; fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját; 

állományvédelmi eljárásait, és használatának rendjét. 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 163. § (2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e 

szabályozza működésének és igénybevételének szabályait. E rendelet határozza meg azokat 

az előírásokat, amelyeket minden iskolai, kollégiumi könyvtár működtetésénél meg kell 

tartani, továbbá amelyek figyelembevételével a könyvtár igénybevételével és használatával 

kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni. 

167. § (3) A könyvtár SZMSZ-ében kell meghatározni az iskolai, kollégiumi könyvtár 

a) könyvtárhasználóinak körét, 

b) a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját, 

c) a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, 

d) a könyvtárhasználat szabályait, 

e) a nyitva tartás, kölcsönzés idejét, a nyitva tartás és a kölcsönzés módját és idejét, 

f) a tankönyvtári szabályzatot, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályokat, 

g) katalógusszerkesztési szabályzatot, 

h) a könyvtárostanár könyvtárostanító munkaköri leírását. 

(4) Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit 

nyilvánosságra kell hozni.” 

 
Az intézmény könyvtári SZMSZ-ének jellemzői: 
 

A fedőlapból nem derül ki, hogy az iskola vagy a könyvtár SZMSZ-ét tartjuk a kezünkben. 

Hibás a fenntartó megnevezése (Budapest Fővárosi Önkormányzat) és az évszám (2011) 

Javaslom a címlap aktualizálását. 

 
A dokumentum összefoglaló címe: Könyvtárhasználati és gyűjtőköri szabályzat.  A főcím 

alatt különböző fejezetek és részek a következő elemeket tartalmazzák: 

 
I. fejezet: nincs címe 
1. A könyvtár működtetésének szakmai követelményei. 
2. A könyvtár feladatai. 

A fenti két rész megfogalmazza az általános rendelkezéseket, célokat, de nem derül ki 

belőle, hogy mely törvényi előírások alapján készült. Továbbá az sem válik nyilvánvalóvá, hogy 

a törvényi előírások hogyan feleltethetőek meg a helyi viszonyoknak. 
 

Javaslom a leírtak saját könyvtárára adaptált megfogalmazását, a 20/2012-es EMMI 

rendeletnek való megfeleltetését és kiegészítését. A feladatok megvalósításának bővebb 

kifejtését. 

 
Az első fejezetből hiányoznak a következő részek: 
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• általános bevezető 

• az iskolai könyvtár működését meghatározó jogszabályok, alapdokumentumok 

- az iskolai könyvtár meghatározása 
- az   iskolai   könyvtár   profilja,   nevelési   céljai,   könyvtári   környezete;   az   iskola 

körülményei, szociokulturális háttere (bár ezek később a gyűjtőköri szabályzatban megjelennek.) 

- a könyvtárra vonatkozó adatok: elhelyezés, cím, telefonszám, faxszám, a weblap és az 

e-mail cím, (Amennyiben ezekkel nem rendelkezik a könyvtár, akkor is ajánlott megadni olyan 

adatokat, melyek az elérhetőségét segítik. Pl. iskola telefonszáma/ mellék; iskola weblapja.) 

- a könyvtár irányítása, fenntartása és felügyelete, 
- a szolgáltatások igénybevételének feltételei, 

- a nyitva tartás, kölcsönzés módja, ideje , 

- a könyvtár egyéb feladatai (pl. részvétel az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában), 

- a könyvtár állományalakítása, 

- záró rendelkezések. 
 

 
Javaslom a szükséges kiegészítéseket. Az SZMSZ fenti részének teljes átdolgozását! 
 

 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékleteit a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 163. § (2) szabályozza. Jelen dokumentumban ezek a részek nem 

mellékletekként, hanem a II. fejezet részeiként jelennek meg. 

A jogszabályi megfelelés érdekében javaslom a fenti törvény alapján az alábbi fejezetek, 

részek mellékletként való kidolgozását, kiegészítését a tankönyvtári szabályzattal. 

 
II. fejezet címe: Könyvtárhasználati és gyűjtőköri szabályzat 

- I. rész: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

- II. rész: A katalógusok szerkesztési szabályzata 

- III. rész: Könyvtárhasználati szabályzat 

- IV. rész: A könyvtárostanár munkaköri leírása 

 
Az V. rész Könyvtár-pedagógiai program, melynek elemzése jelen dokumentumban nem 

feladatom. Mivel azonban az új szabályozás külön kiemeli a könyvtár pedagógia programot, 

fontos annak részletes kidolgozása, külön mellékletként. 
 

Az elkészített iskolai könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat felépítésében és tartalmában 

átgondolásra és átdolgozásra szorul, hogy megfeleljen az új rendeletben megfogalmazott 

elvárásoknak! 

 

2.4  Az iskolai könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei 
 

 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (lásd II. fejezet I. rész) 

 
Az iskolai könyvtári Gyűjtőköri szabályzat formai szempontból a könyvtár használatba vételére 

és működésére vonatkozó, egységes szerkezetbe foglalt Iskolai Könyvtári Szervezeti és 

Működési Szabályzat része, mellékletként kapcsolódik az alapdokumentumhoz. 

A könyvtár által gyűjtött alapdokumentumok körét az intézmény által megfogalmazott és a 

tantestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg. Az állomány tervszerű, 

meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és 

feladatrendszerből kell kiindulni. Ez adja a könyvtár alapfunkcióját. Az állománygyarapítás 

módját,  a  gyűjtés  szintjét  és  mélységét  a  jelen  Gyűjtőköri  szabályzat  határozza  meg.  A 
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gyűjtőköri szabályzat szerint a gyarapított állomány eszközül szolgál a pedagógiai program 

megvalósításához. 

 
A szabályzat tartalmazza a következőket: 

• az intézmény specialitásait, 

• a könyvtár jellemzőit, 

• gyűjtőkör indoklását, 

• a fő és mellék gyűjtőkör fogalmát, az azokba tartozó dokumentumok körét, 

• az állomány gyűjtésének szintjét és mélységét, 

• a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok, 

• az állományrészeket: 

- Kézikönyvtári állomány, 
- Ismeretközlő irodalom 

- Szépirodalom, 

- Pedagógiai gyűjtemény, 

- Könyvtári szakirodalom, 

- Hivatali segédkönyvtár, 

- Periodika gyűjtemény, 

- Kéziratok, 

- Audio-vizuális gyűjtemény, 

- Hiányzik a tankönyvtár. 
 

A Gyűjtőköri szabályzat jól körül határolja azokat a területeket, melyek meghatározzák 

gyűjtőkörét – Profil meghatározása; A gyűjtőkör indoklása. Az állományrészek gyűjtésének 

szintje és mélysége jól kidolgozott. Hiányzik a beszerzésre javasolt példányszám, kérem ennek 

pontosítását! Javaslom a szabályzat kiegészítését a tankönyvtárra vonatkozó információkkal. 

 
A KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT (lásd II. fejezet II. rész) 

 
A Katalógusszerkesztési szabályzat célja, hogy pontos képet adjon az iskolai könyvtár 

feldolgozott állományáról, annak összetételéről, a kikölcsönzött állomány naprakész állapotáról 

és a katalógustételek visszakereshetőségéről. 

Az állomány átlátható legyen a mindenkori leltár és a selejtezés lebonyolításakor, az állomány 

kezelésére vonatkozó szabályokra vonatkozóan. 

 
„A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és 

tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.” 

 
A könyvtár katalógusszerkesztési szabályzata tartalmazza: 

• a katalógusok típusait, 

• a katalógusépítés szabályait, 

• a könyvtári feldolgozás menetét, 

• a törlési folyamat katalógusra vonatkozó szakaszát. 

 
Pontosításra szorul az alábbi rész: 
„A könyvtár állományában megtalálható dokumentumtípusokról katalógusok a számítógépes 
program átalakítása után folyamatosan épül. A dokumentumokhoz a könyvtáros-tanárnak kell 

elkészítenie a megfelelő számú katalóguscédulát.” 

Derüljön ki a szabályzatból, hogy hogyan működtetik, fejlesztik, a két katalógust egymás 

mellett! 
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Javaslom a számítógépes könyvtári feldolgozó program nevesítését, munkafázisainak, 

valamint annak a bemutatását, hogy a program mennyire alkalmas a kölcsönzésre, 

selejtezésre, leltározásra. 

 
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT (lásd II. fejezet III. rész) 

 
Az iskolai könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata mindazon szabályokat foglalja magába, 

melyek meghatározzák az iskolai könyvtár használatát, a használók körét, a beiratkozás 

módját, a működés célját, a szolgáltatások formáját, a könyvtárhasználók anyagi felelősségét 

és a könyvtár nyitva tartását – a hét minden napján, amikor is igénybe tudják venni az iskolai 

könyvtár szolgáltatásait, mely a használók számára ingyenes. 

 
A könyvtárhasználati szabályzatban szabályozottak: 

•  a beiratkozottak köre, 

•  a beiratkozás módja, 

•  az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módja, 

•  a kölcsönzés idő (heti 10 óra), 

•  a könyvtár használata – díjmentes, 

•  az olvasói kötelezettség, 

•  a kölcsönzés szabályai, 

•  a könyvtári tartozás, 

•  az iskolai könyvtár szolgáltatásai. 

 
A könyvtárhasználati szabályzatból hiányoznak: 

•  a nyitvatartási idő (nap, időpont), 

•  az iskolai könyvtár működési célja. 
 

A   Könytárhasználati   szabályzat   első   része  jól   bemutatja   a   beiratkozás,   kölcsönzés 

szabályait. A könyvtár egyéb szolgáltatásai című rész pontosításra, részletezésre szorul. A 

könyvtár jogszabályszerinti nyitva tartási ideje: heti 22 óra, ez nem derül ki, mert csak 10 

óra a nyitvatartási idő. A 22 óra szolgál a könyvtárhasználati órák megtartására, és 

kölcsönzésre. 

 
A KÖNYVTÁROSTANÁR, KÖNYVTÁROS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
(lásd II. fejezet IV. rész) 

 
A munkaköri leírás tartalmazza a munkakör ellátásához előírt iskolai végzettséget, az 

neveléssel-oktatással eltöltött időt (munkaidő), a pedagógus kötelességeit és jogait, az 

ellátandó feladatokat. 

 
A dokumentumban szabályozottak: 

 
A könyvtáros feladatai, melyek a következő területeket ölelik fel: 

• könyvtár vezetésével összefüggő feladatok, 

• állományalakítás, feltárás, állományvédelem, 

• olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok, 

• könyvtár-pedagógiai tevékenység. 

 
A munkaköri leírásból hiányoznak: 

•  a munkáltató neve, 
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•  a munkáltató címe, 

•  az oktatási intézmény neve, 

•  az oktatási intézmény címe, 

•  a munkavállaló neve, 

•  a munkakör megnevezése – pedagógus 

• a heti munkaidő megoszlása: 

- nyitvatartási idő (kölcsönzés, könyvtári órák) heti 22 óra, 
- könyvtári feldolgozó munka ideje – heti 13 óra, 

- iskolán kívüli felkészülésre fordított idő – heti 5 óra 

•  a fegyelmi felelősség, 

•  általános   rendelkezések   (anyagi   felelősség,   tűzvédelmi,   munkavédelmi   előírások 
betartása). 
 

A munkaköri leírás tartalmazza a könyvtárostanárra vonatkozó munkaköri feladatokat, de 

néhány pont kidolgozásra, kiegészítésre szorul. Ezeket pótolni szükséges. 

 
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 35. A pedagógus kötelességei és jogai 62. 

§ (12) 2013. szeptember 1-én lép hatályba: „Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, 

könyvtárostanító a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár 

nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri  feladatként a kötött munkaidő többi része 

hetven százaléka – a könyvtár zárva tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára 

(az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a 

további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári 

kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más 

tevékenység ellátására szolgál.” – 
 

Ezt a jogszabályi rendelkezést figyelembe kell venni a könyvtárostanár munkaköri leírásának 

elkészítésében 2013. szeptember 1. előtt. 

 
TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT (Nem került kidolgozásra) 

 
A tankönyvtári szabályzat az iskolai könyvtár SZMSZ-ének a melléklete, mely rendelkezik a 

tanulók  és  a  pedagógusok  részére,  az  iskolai  könyvárból  történő  tankönyvkölcsönzés 

rendjétől. Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő 

tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, 

használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli 

támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden tanuló 

hozzájuthasson a tanulmányaihoz szükséges tankönyvhöz, ingyenes, támogatott, vagy térítés 

köteles formában. 

 
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
„27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 46. § (5) kimondja, 
hogy „2013. szeptember 1-én lép hatályba Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a 

nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, 

hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. 

A 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/14. 

tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben 

kell biztosítani. 

Ez a jogszabály kitér a pedagógusok 63. § (2) az iskola könyvtárán keresztül használatra kapja a 

munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében 

meghatározottak szerinti informatikai eszközöket.” 
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Ezek a változások további feladatot fognak jelenteni mind az iskolának, mind az iskolai 

könyvtárostanárnak.  Ezért  is  fontos,  hogy  a  Tankönyvtári  szabályzat  elkészüljön  és 

pontosan tartalmazza a jelenlegi, új jogszabályokat. 
 

 
 

2.5    Az  iskolai  könyvtár  egyéb  működési  szabályzatai  (nem   az   SZMSZ 

mellékletei) melyeket szintén el kell készíteni!) 

 
KÖNYVTÁRI HÁZIREND (  . számú melléklet) 

 
Az iskolai könyvtári házirend nem csak a könyvtárhasználókról és a tőlük elvárható 

magatartásról szól, hanem a könyvtár nyitvatartási idejéről, szolgáltatásairól, a kölcsönzés 

menetéről, szabályairól, s az esetleges szankciókról, illetve óvintézkedésekről is. 

Az iskolai könyvtári házirend tartalmazza a használók körét, jogait, a helyiség használatának 

rendjét, az igénybe vehető szolgáltatásokat és az anyagi felelősségvállalást. 

 
SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT (  . számú melléklet) 

 
A Számítógép használati szabályzatot akkor kell elkészíteni, ha a könyvtárban a tanulók 

használhatnak számítógépet, és a használat szabályait kell akkor megfogalmazni. 

 
KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM (  . számú melléklet) 

 
A könyvtárpedagógiai program elkészítésénél az új Nemzeti alaptanterv, amely a hazai 

köznevelés tartalmi szabályozása legfontosabb eszköze. (110/2012. (VI. 4.) korm. rendelet a 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról.) műveltségi területei – a 

Magyar nyelv és irodalom 4. A tanulási képesség fejlesztése 1-4. évfolyam, 5-6. évfolyam és 

7-8. évfolyam tartalmazza az iskolai könyvtárra vonatkozó ismeretanyagokat, valamint 6. 

Könyvtár informatika közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyam, 5-6. évfolyam és a 7-8. évfolyam. 

„Az új Nemzeti alaptanterv kiadása összefügg a 2011. december 20-án elfogadott Nemzeti 

köznevelésről szóló törvény szövegével, amely kimondja, hogy „az iskolai nevelés-oktatás 

tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv biztosítja, amely 

meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat. 

Valamint a Kerettantervek, melyek tartalmazzák a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi 

rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamra 

vonatkozó követelményeit, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló 

kötelező, valamint az ajánlott időkeretet.” 

A kerettantervek szerinti tanítási rend 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben, az 1., 2., 
5. és 9. évfolyamon tanulók számára lép életbe. 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi 

tartalmak a helyi intézményi sajátosságokhoz, egyéni tanulási utakhoz alkalmazkodó, több 

változatban is kimunkált dokumentumokban, a kerettantervekben öltenek testet. 
 

A Könyvtár-pedagógiai Program ezen dokumentumok figyelembe vételével készüljön el. 
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3. Összegzés 

Az iskolai könyvtár működését meghatározó dokumentumok több pontatlansággal, 

hiányossággal készültek el. A dokumentum készítője csak részben vette figyelembe az iskolai 

könyvtár működését szabályozó régi és főképp az új jogszabályokat. 

 

4. Javaslat 

A leírtak miatt szükséges a dokumentumok át, illetve kidolgozása. És ha még újabb 

irányelvek, jogszabályok kerülnek elfogadásra, amely érinti/k az iskolai könyvtár működését, 

akkor az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályzatokat azok figyelembevételével kell át és vagy 

kidolgozni. Ez az iskolai könyvtárostanár feladata és az intézményvezető felelőssége. 
 

5. Záradék 

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia 

Módszertani Intézmény Könyvtári dokumentumainak tartalmát megismertem, az abban 

foglaltakkal részben egyetértek, de elfogadásra csak abban az esetben javaslom, ha a 

szükséges kiegészítések és hiányosságok pótlása megtörténik. Javaslom továbbá az elkészült 

dokumentumok újbóli átnézetését. 
 

 
 

Dátum: Budapest, 2013. március 20. 
 

 
 

Ballangó Jánosné 

iskolai könyvtári szakértő 
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Iskola neve: Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet 

címe:  1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 
OM azonosító: 038434 

 
AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

ÉRTÉKELÉSE 

 

 
 

IGEN 
 

NEM 
 

RÉSZBEN 
 

Általános bevezető 
 X  

Az iskolai könyvtár működését meghatározó 
jogszabályok, alapdokumentumok 

 X  

Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok (név, székhely 
telefonszám, e-mail cím) 

 X  

Az iskolai könyvtár jellege, jogállása (nem nyilvános, 
zárt körűen működik) 

X   

Az iskolai könyvtár fenntartása, felügyelete és szakmai 
irányítása (2013. január 1. óta) 

 X  

 
Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

X 

nem jó 

helyen 

  

Az iskolai könyvtár tárgyi feltételei (pl. szabadpolc, 
számítógép, CD, DVD lejátszó, TV stb.) 

  X 

Az   iskolai   könyvtár   személyi   feltételei   (főállású, 
részmunkaidős könyvtárostanár/tanító) 

X   

A könyvtárhasználat szabályai X   

A könyvtárhasználók köre (az iskola tanulói, 
pedagógusai, egyéb alkalmazottai) 

X   

A beiratkozás módja X   

Az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének 
módja 

X   

Az iskolai könyvtár működési célja   X 

Az iskolai könyvtári szolgáltatások igénybevételének 
feltételei 

X   

Alapszolgáltatások: 

- helyben használat X   

- kölcsönzés X   

- a kölcsönző anyagi felelőssége   X 

- csoportos foglalkozás X   

Kiegészítő szolgáltatások X   

A szolgáltatások igénybevételének feltételei X   
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A nyitva tartás, kölcsönzés módja, ideje  X  

Az iskolai könyvtár feladata: 

- alapfeladatok X   

- kiegészítő feladatok X   

- egyéb feladatok (részvétel az iskolai 
tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában) 

  
X 

 

A könyvtárostanár munkaköri feladatai, munkarendje 
(a ….. sz. mellékletben). 

X   

Az iskolai könyvtár állományalakítása X   

- az állománygyarapítás forrásai  X  

- az állomány nyilvántartása  X  

- állományfeltárás  X  

- állományapasztás  X  

- állományvédelem  X  

- állományellenőrzés/leltározás  X  

Tanári kézikönyvtár, letéti állomány   (Hol került 
elhelyezésre? pl. szertár, szaktanterem) 

 X  

Tűzvédelmi és egészségvédelmi előírások  X  

Ellenőrzés és felügyelet  X  

Záró rendelkezések  X  

Az iskolai könyvtári SZMSZ-t és mellékleteit közzé 
kell tenni 

  

X 
 

Mellékletek  X  

Gyűjtőköri Szabályzat (1. számú melléklet)   X 

A könyvtárhasználati szabályzat (2. számú melléklet)   X 

A könyvtárostanár munkaköri leírása (3. számú 
melléklet) 

  X 

A katalógus szerkesztési szabályzat (4. számú 
melléklet) 

  X 

A tankönyvtári szabályzat (5. számú melléklet)  X  
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GYŰJTŐKÖRI  SZABÁLYZAT (1. sz. melléklet) 

 
                                                                  ÉRTÉKELÉSE 
 

 
 

IGEN 
 

NEM 
 

RÉSZBEN 
 

Az   iskolai   könyvtár   gyűjtőkörét   meghatározó 

tényezők, a gyűjtőkör indoklása 

X   

 

- az iskolán belüli tényezők (cél és 

feladatrendszer) 

X   

 

- az iskola pedagógiai programjának kiemelt 

nevelési területei 

  X 

 

- az iskola pedagógiai programjának kiemelt 

oktatási területei 

  X 

 

- az iskolán kívüli tényezők X   

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 
 

- általános alapelvek (gyarapítás, apasztás) 
  X 

 

- a fő- és mellékgyűjtőkör - fogalma X   

 

- fő gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok X   

 

- mellék gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok X   

 

Az iskolai könyvtár állományrészei (terjedelem, szint, beszerzési példányszám, a gyűjtés 

mélysége) 
 

- szépirodalom X   

 

- ismeretközlő irodalom, kézikönyvtár és 

kölcsönözhető állományrész 

X   

 

- pedagógiai gyűjtemény X   

 

- könyvtári szakirodalom (a könyvtárostanár 

segédkönyvtára) 

X   

 

- hivatali segédkönyvtár X   

 

- iskolatörténeti gyűjtemény 
 

 

X 
 

 

- nem nyomtatott dokumentumok 

gyűjteménye (CD, DVD, számítógéppel 

olvasható ismerethordozók) 

 

X 
  

 

- tankönyvtár 
 

 

X 
 

 

- egyéb (kotta, zenemű-, hangtár, nyelvi 

gyűjtemény stb.) 

 

X 
  

 

- időszaki kiadványok (periodikumok, 

évkönyvek) 

 

X 
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI  SZABÁLYZAT (2. sz. melléklet) 

 
ÉRTÉKELÉSE 

 
 

 

IGEN 
 

NEM 
 

RÉSZBEN 
 

A könyvtárhasználat szabályai 
X   

 

A könyvtár használóinak köre X   

 

A beiratkozás módja 
X   

 

Az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének 

módja 

X   

 

Az iskolai könyvtár működése/nyitva tartás 
  X 

 

Az iskolai könyvtár nyitva tartásának közzététele 

(Pontosan, a hét minden napján – mettől meddig) 

  
X 

 

 

Az iskolai könyvtár működési célja X   

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 
 

X 
  

 

- Alapszolgáltatások X   

 

- Helyben használat X   

 

- Kölcsönzés módja X   

 

- Kölcsönzés ideje X   

 

- A kölcsönző anyagi felelőssége X   

 

- Csoportos foglalkozás X   

 

- A könyvtár egyéb szolgáltatásai X   

 

- A szolgáltatások igénybevételének feltételei X   



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
2014. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

160 
 

KÖNYVTÁROSTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA (3. melléklet) 

 
ÉRTÉKELÉSE 

 
 

 

IGEN 
 

NEM 
 

RÉSZBEN 
 

A  munkáltató  neve  (Klebelsberg  Intézményfenntartó 

Központ) 

 X  

 

A munkáltató címe 
 X  

 

Az oktatási intézmény neve (iskola) 
 X  

 

Az oktatási intézmény címe 
 X  

 

A munkavállaló neve (könyvtárostanár) 
 X  

 

A munkakör megnevezése - pedagógus 
  X 

 

A beosztás megnevezése- könyvárostanár 
  X 

 

A könyvtárostanár végzettsége (pedagógus, könyvtáros) 
 

X 
  

 

Heti munkaidő (40 óra) 
 

 

X 
 

 

- nyitvatartási idő (kölcsönzés, könyvtári órák) - 22 

óra 

 

X 
 

10 óra 

  

 

- könyvtári feldolgozó munka ideje – 13 óra 
 X  

 

- iskolán kívüli felkészülésre fordított idő – 5 óra 
 X  

 

Anyagi és fegyelmi felelősség 
 

 

X 
 

 

A könyvtáros feladatköre 
 

X 
  

 

Ellátandó feladatok X   

 

- a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos 

feladatok 

 
 

X 
 

 

- az állományalakítással, nyilvántartással, 

állományvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 
X 

  

 

- olvasószolgálat, tájékoztatás 
X   

 

- egyéb feladatok 
X   

 

Általános rendelkezések (anyagi felelősség, tűzvédelmi, 

munkavédelmi előírások betartása) 

 
 

X 
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TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT (4. melléklet) 

Nem készült el! ÉRTÉKELÉS 

 

 
 

IGEN 
 

NEM 
 

RÉSZBEN 
 

Törvényi rendelkezés 
 X  

 

Az iskolai könyvtár tankönyvtári állománya 
 X  

 

- a tankönyvek fogalma 
 X  

 

- a tartós tankönyvekre vonatkozó technológiai 

követelmények 

 X  

 

A gyarapítás 
 X  

 

- a tankönyvek kiválasztásának elve 
 X  

 

Leltározás 
 X  

 

- törlés módja, rendszere 
 X  

 

A nyilvántartás formái (egyedi) 
 X  

 

A tankönyvtár kezelése, elhelyezési rendje 
 X  

 

A tankönyvtári állomány feltárásának módja (pl. 

tantárgyanként, kiadónként, évfolyamonként stb.) 

 X  

 

A tanulói tankönyvtámogatás (államilag ingyenes – pl. 

1. osztály - 2013. szept. 1-től) 

 X  

 

Térítésmentes (ingyenes) – normatív támogatásból 
 X  

 

Tankönyvellátásra jogosultak köre (rendeletből) 
 X  

 

Térítéses – nem támogatott 
 X  

 

Iskolai könyvtárból kölcsönözhető dokumentumok (tankönyvek) szabályai 
 

- kölcsönzési idő 
 X  

 

- a kölcsönzés nyilvántartása 
 X  

 

- nyilatkozat az átvételről 
 X  

 

Kártérítési kötelezettség 
 X  

 

A kártérítési összeg felhasználhatósága (könyvtári 

állomány fejlesztésére) 

 X  

 

Az ingyen kapott tankönyvek elhasználódásának 

mértéke 

 X  
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KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT (5. melléklet) 

 
ÉRTÉKELÉS 

 
 

 

IGEN 
 

NEM 
 

RÉSZBEN 
 

A könyvtári állomány feltárása 
X   

 

A dokumentum leírás szabályai 
X   

 

Alkalmazott  hagyományos  könyvtári  feldolgozás,  az 

iskolai könyvtár katalógusai - cédulakatalógus 

X   

 

- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű 

címe alapján) 

X   

 

- tárgyszavas katalógus (ETO) X   

 

Alkalmazott számítógépes könyvtári feldolgozó 

program – Winisis, SZIRÉN, Szikla, Kis káté, stb. 

  
 

X 

 

Tárgyszójegyzék, raktári jelzetek 
 

X 
  

 

Címleírás adatai 
 

X 
  

 

- Kölcsönzési nyilvántartás 
 X  

 

Leltározás 
 X  

 

Selejtezési jegyékek kezelése 
 X  

 

 
 

Dátum: Budapest, 2013. március 20. 
 

 
 

Ballangó Jánosné 

                                                                                                   iskolai könyvtári szakértő 
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2. számú  melléklet  

 

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. § (5) 

bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok 

kezelésének eljárásrendjét kialakítani. 

 

A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a 

fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények 

egyaránt beletartoznak. 

 

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést 

jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági 

eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. 

előfordulhat.  

 

1. A szabálytalanságok alapesetei 

A szabálytalanságok alapestei:  

 a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, 

szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 

 a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, 

helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)  

 

Egyes eljárások értelmezése a szabálytalanságok során:  

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény 

az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett 

cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.  

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, 

hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek 

megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos 

személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést 

rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bek. szerint szabálysértés az a jogellenes, 

tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet 

vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben 

meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési 

eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a 

szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki 

másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a 

munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési 

felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 

(Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról 

szóló 1996. évi XLIII. törvény megfelelő rendelkezései. 
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Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében, intézményünkre, a Kjt. megfelelő rendelkezései 

az irányadók. 

 

2. A szabálytalanságok megelőzése 

 

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézményvezető 

felelőssége. 

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az intézményvezető felelőssége, hogy:  

 a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézmény, 

 a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a vezető, 

  szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra 

kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. 

 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: 

 megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások 

megszegését, (megelőzés) 

 keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot 

helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség 

megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.  

 

Intézményünkben a szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések 

meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az 

igazgató  feladata.  

 

3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerében 

 

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt. 

 

  3.1. Az intézmény  valamely munkatársa észlel szabálytalanságot 

 

Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a 

szervezeti egység vezetőjét. 

Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, 

annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie.  

 

Ha a szervezeti egység vezetője megalapozottnak látja a szabálytalanságot, úgy arról értesíti az 

intézményvezetőt. 

A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, 

illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. 

  3.2. Az intézményvezető észleli a szabálytalanságot 

 

Az intézményvezető illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és 

felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, 

megszüntetésére. 
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  3.3. Az intézmény  belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot 

 

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. 

(XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.  

A költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, 

az intézkedési tervet végre kell hajtania. 

 

  3.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot 

 

A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés 

tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó 

törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ).  

A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az intézménynek intézkedési tervet kell 

kidolgozni. 

 

4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása  
 

Az intézményvezető felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. 

Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes 

szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a 

megfelelő eljárásokat megindítsa. 

Fegyelmi ügyekben az intézményvezető vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban 

való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a munkajogi szabályok 

tiszteletben tartásával.  

 

A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a 

szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek 

megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló 

információ.  

 

5.  Intézkedések, eljárások nyomon követése  

 

Az intézmény vezetője:  

 nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított 

eljárások helyzetét, 

 figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását, 

 a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” 

beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat 

a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési 

környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 

6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása  

 

Az intézményvezető feladata:  

 a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) 

nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik; 

 egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a 

kapcsolódó írásos dokumentumokat; 
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 nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; 

 a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében 

figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak 

fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek 

kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése 

című fejezetében meghatározottakat. 

 

 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével kapcsolatos gyakorlati megvalósítási formái:  

 

A költségvetési szerv vezetője eljárásrendet ad ki a költségvetési szerv teljes tevékenységével 

kapcsolatosan a szabálytalanságok kezeléséről, amely a 4., 5., és 6. pont elemeit tartalmazza.  

 

Az eljárásrend kiadmányozása mellett a költségvetési szerv vezetője dönthet úgy, hogy:  

 szakértői csoport értékelje a költségvetési szerv működése során előforduló 

szabálytalanságokat, és a szakértői csoport egyúttal javaslatot tesz a szabálytalanságokkal 

kapcsolatos intézkedésekre; ebben az esetben a csoport működését is szabályozni kell. 

 szabálytalansági felelőst jelöl ki a szabálytalanságok észlelésére és a kapcsolódó intézkedések 

koordinálására; ebben az esetben a szabálytalansági felelős munkaköri leírása tartalmazza a 

feladatot, a jelentési kötelezettségeket. 

 az általános, a költségvetési szerv egészére érvényes elveket, kötelezettségeket tartalmazó 

eljárásrend mellett, az egyes szervezeti egységek vezetői kötelesek a saját szervezeti egységeik 

tevékenységének szabályozása során a szabályzattól való eltérés eseteit, az eltérés, a 

szabálytalanság következményeit, a korrekciók, intézkedések eseteit, a nyilvántartás és 

jelentés folyamatait is szabályozni. 

 

 

Csécsi Barnabás Sándor 

igazgató 
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3. sz. melléklet  

 

Adatkezelési szabályzat 
 

1.  Általános rendelkezések 

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek 

teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi XLVIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról. 

 

1.1  Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja 

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat határozza meg. 

 

Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény (a továbbiakban „Adatvédelmi törvény”) 

• A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról 

• A Közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény. 

 

 b)  Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

 

• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény végrehajtásának biztosítása, 

• az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

• azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban 

állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az intézmény nyilvántart, 

• az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 

• az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

• a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

• az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése. 

 

Összefoglalva tehát szabályzatunk célja1az adatkezelésben érintettet személyek – egyértelmű és részletes – 

tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

 

1.2  Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

a) A Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézményre vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése 

után a nevelőtestület 2005. május 3-i értekezletén elfogadta. 

 

Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta az 

iskola Szülői Munkaközössége és a Diákönkormányzat, véleményezési jogát gyakorolta az intézmény 

közalkalmazotti tanácsa, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak. 

 

                                                           
1 Követve az Adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.tv.) 6.§ (2) bekezdésének előírásait. 
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b) Jelen adatkezelési szabályzatot a fenntartó, Fővárosi Önkormányzata hagyja jóvá, melyet a címlapon 

dátumozott időpontban aláírásával ismer el. 

 

c) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola könyvtárában a könyvtár 

nyitva tartása alatt, valamint az igazgatói irodában. A dokumentumok megtekinthetők az iskola 

informatikai hálózatán a J:/Diákok/Szabályzatok könyvtárban. Tartalmáról és előírásairól a tanulókat és 

szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad felvilágosítást. 

 

1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi közalkalmazottjára és a 

tanulójára nézve kötelező érvényű. 
 

b) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan 

időre szól. 

 

c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti jogviszony 

esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, erről a Munka törvénykönyve 76.§ (6)-(7) bekezdése, 

valamint a 76/B. § szakaszai szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. 

 

2.  Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 

A nyilvántartott adatok körét a Közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ezek az adatok 

kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint.  

 

2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 

A Közoktatási törvény és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. sz. melléklete alapján 

nyilvántartott alkalmazotti adatok: 

a) név, születési hely és idő, állampolgárság; 

anyja neve, családi állapota, gyermekei születési ideje,  

egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

TAJ száma, adóazonosító jele 

b) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám; azonosító száma2 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos 

adatok, 

- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága 

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

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további 

jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és 

annak jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- 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 Az azonosító számra vonatkozó rendelkezések bevezetéséről a 2003. évi LXI. tv. 88.§ (3) szakasza szerint külön 

kormányrendelet intézkedik, ennek hatályba lépését követő 30. napig e feladatot nem kell végrehajtani. 
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A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása céljából 

kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

 

A Közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok: 

 

a) a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága állandó lakásának és tartózkodási helyének 

címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma; 

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

c) 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, 

 - beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló rendellenességére 

 vonatkozó adatok, 

d) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

e) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

 - a tanuló azonosító száma3, 

f) a tanuló személyi igazolványának száma 

g) többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

3. Az adatok továbbításának rendje 

 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

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

államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

3.2 A tanulók adatainak továbbítása 

 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az elrendelést a 

Közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt 

személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban leggyakoribb eseteit 

közöljük az alábbiakban: 

 

A tanulók adatai továbbíthatók: 

 

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

       szolgálat részére valamennyi adat, 

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

 vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

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

       nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az új iskolának, a 

                                                           
3 Az azonosító számra vonatkozó rendelkezések bevezetéséről a 2003. évi LXI. tv. 88.§ (3) szakasza szerint külön 

kormányrendelet intézkedik, ennek hatályba lépését követő 30. napig e feladatot nem kell végrehajtani. A tanuló 

azonosító száma a diákigazolványán szerepel (majd), ld. Közoktatási tv. 2. sz. melléklet, „A diákigazolvány” c. fejezete. 
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szakmai  

       ellenőrzés végzőjének, 

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

       szükséges valamennyi adat, 

e)    a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási 

intézménybe    

       történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza; 

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

állapotának  

       megállapítása céljából, 

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

      foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása,  

      megszüntetése céljából, 

h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok  

      nyilvántartása céljából. 

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

kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók  étkezési kedvezménye, 

stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az intézmény 

igazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében 

helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a gazdasági vezetőt és az iskolatitkárt hatalmazza 

meg.  

 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény igazgatója 

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

 

Az igazgató személyes feladatai: 

• a 2.1 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 

• a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása, 

• a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

• a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

• a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás  

 értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai  

 ellenőrzés végzőjének, 

• a 2.2. fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az  

 érintettek hozzájárulásának beszerzése. 

 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi 

közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi körben. 

 

Igazgatóhelyettesek: 

• a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2 fejezet c), f) szakaszaiban 

meghatározott adatok kezeléséért, 

• a 3.2 fejezet e), f), h) szakaszaiban szereplő adattovábbítás. 

Gazdasági vezető:  

• beosztottjainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait továbbadhatja, az adatkezelői 

feladatkörért azonban személyes felelősséggel tartozik az alábbi körben, 
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• a 2.1 fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó összes 

adat kezelése, 

• a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott esetekben 

       kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 

Iskolatitkár: 

• tanulók adatainak kezelése a 2.2 a), b), e) szakaszai szerint, 

• a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2 c) szakasza szerint 

• a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 a) és b) szakaszai szerint, 

• a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése, 

• a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása, 

• adatok továbbítása a 3.2. d) szakaszában meghatározott esetben. 

 

Osztályfőnökök: 

• a 3.2 fejezet c) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, 

• a 2.2 fejezet d) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés napján köteles 

továbbítani a munkavédelmi felelősnek. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 

• a 2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adatok, 

• a 3.2 fejezet g) szakaszában szereplő adattovábbítás. 

 

Munkavédelmi felelős: 

• fejezet d) szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az adatok jogszabályban előírt 

továbbítása. 

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

 5.1 Az adatkezelés általános módszerei 

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

• nyomtatott irat, 

• elektronikus adat, 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők. Az 

oktatási miniszter az elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti. 

 

5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

 

 5.2.1 Személyi iratok 

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

keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, 

megállapítást tartalmaz. 

 

A személyi iratok köre az alábbi: 

• a közalkalmazott személyi anyaga,4 

• a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat5, 

                                                           
4 Személyi anyagon a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 5. számú melléklete szerint kötelezően 

vezetendő adatok körét értjük. 
5 Lásd a Munka törvénykönyve 76.§ (6)-(7) bekezdése, valamint a 76/B. § szakaszait 
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• a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel kapcsolatos 

iratok), 

• a közalkalmazott bankszámlájának száma 

• a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok. 

 

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

• a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, 

• a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

• bíróság vagy más hatóság döntése, 

• jogszabályi rendelkezés. 

 

 5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

• az intézmény vezetője és helyettesei, 

• az intézmény gazdasági vezetője és – munkaköri leírásuk alapján – beosztottai, 

• a személyügyi nyilvántartó mint az adatkezelés végrehajtója, 

• a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, TB-ellenőr, revizor, stb.), 

• saját kérésére az érintett közalkalmazott. 

 

 5.2.4. A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

• az intézmény igazgatója 

• az intézmény gazdaságvezetője 

• az adatok kezelését végző személyügyi nyilvántartó  

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat 

továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról 

való törlés, stb.) kell tennie. 

 

 5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása  

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a közalkalmazott személyi 

anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi 

anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi anyagot 

tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított 

gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

 

A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett Közalkalmazotti 

alapnyilvántartás. A Közalkalmazotti alapnyilvántartást a MÁK által kiadott programban számítógéppel 

vezetjük. A Közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

• a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor, 

• a közalkalmazott áthelyezésekor, 

• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

• ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak. 

 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a munkáltatói 

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

A személyi anyag vezetéséért személyügyi nyilvántartó, a rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője 

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

gazdaságvezető és a személyügyi nyilvántartó végzik. 
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5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése 

 5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme 

  

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

• az intézmény igazgatója 

• az igazgatóhelyettesek 

• az osztályfőnök 

• az intézmény gazdaságvezetője 

• az iskolatitkár. 

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok 

továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai 

védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi 

intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

 

 5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása  

 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi adatainak 

összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A diákok személyi adatai 

között az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más anyag nem tárolható. A személyi adatokat osztályonként 

csoportosítva az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

• összesített tanulói nyilvántartás 

• törzskönyvek 

• bizonyítványok 

• beírási napló 

• osztálynaplók 

• a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma. 

 

 5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás 

 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges adatok biztosítása, 

igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az összesített tanulói 

nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

• a tanuló neve, osztálya, 

• születési helye és ideje, anyja neve, 

• állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 

 

 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 számítógépes módszerrel 

vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az 

iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás másodpéldányban történő 

tárolását biztosítani kell. 

 

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

osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 
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5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük 

rendje6 

 

5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás 

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

jogszabályt is. 

A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, 

valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles 

teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során 

adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították.  

A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok helyesbítését vagy 

törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek 

által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

Az érintett közalkalmazott, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője tájékoztatást ad az 

intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 

intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában 

köteles megadni a tájékoztatást. 

 

5.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat7 személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy  

        jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy  

        tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

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

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles 

az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat 

zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 

tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az 

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – az Adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

 

5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

 

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

tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat8. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el. 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának melléklete. 

 

                                                           
6 Lásd az Adatvédelmi törvény 11-12. §-át. 
7 Lásd az Adatvédelmi törvény 16.§ (1)  
8 Lásd az Adatvédelmi törvény 17.§. 
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Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott és e 

szabályzatban jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával. 

 

Budapest, 200……………………… 

 

…………………………. 

                                                                                                                                  Csécsi Barnabás Sándor

               igazgató   

 

 

A közalkalmazotti tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy az 

adatkezelési szabályzat elkészítése során véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 

   …….………………………….. 

           Molnár Tibor Andrásné 

      az Intézményi Tanács elnöke 

 

 

 

 

 

Az iskola Szülői Munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében aláírásunkkal 

tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásakor egyetértési jogunkat 

gyakoroltuk. 

 

 

 

 

 

               ..….…………………………….                              ....……………………………. 

                         a ISZSZ elnöke                                                              a diákönkormányzat elnöke 
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4. sz. melléklet 

 

VAGYONNYILATKOZAT 
 

 Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma:   B  E         

A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, 

ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK . 

I. Rész 
 

SZEMÉLYI ADATOK 

A kötelezett neve: ................................................................................................. 

születési helye és ideje: ......................................................................................... 

anyja neve: ........................................................................................................... 

lakcíme: ............................................................................................................... 
 

II. Rész 
 

NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL 
 

A nyilatkozatot adó éves összes jövedelme: 

1. ................ év ........................... Ft 

2. ................ év ........................... Ft 

3. ................ év ........................... Ft 

4. ................ év ........................... Ft 

5. ................ év ........................... Ft 

Az éves jövedelem forrásai tevékenységek szerinti bontásban: 

1. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

2. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   
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3. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

4. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

5. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   
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III. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 
 

A ) Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 

a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 

a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti 

jog): 

a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .......................... 

címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

b) megnevezése: ................................................................................................................................... 

címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
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c) megnevezése: ................................................................................................................................... 

címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 

a) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 

művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

 

b) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 

művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

c) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 

művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

2014. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

180 
 

 

 

 

B) Nagy értékű ingóságok  

(ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is) 

1. Járművek: 

a) személygépkocsi: ............................................................... típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

.............................................................................................. típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

.............................................................................................. típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

 

b) egyéb jármű: ..................................................................................................................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

2. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 

a) egyedi alkotások: 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

 

b) gyűjtemény: 

................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

3. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes kötelező 

legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó értékű ingóság: 

 

a) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

c) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

d) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

e) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

4. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy stb.): 
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.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

 

5. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 

 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

 

6. A hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó 

készpénz: 

 

........................................................................................................................................................ Ft 

7. Az összességében a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét 

meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

       A szerződés (követelés) 

 A pénzkövetelés 
jogcíme 

 A kötelezett neve, 
lakcíme 

 A követelés összege  kelte  lejárati ideje 

          

          

          

          

          

8. Más, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege kétszeresét meghaladó értékű 

vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi 

összege tízszeresét meghaladja: 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

2014. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

182 
 

............................................................ megnevezés .................................................. 

azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. 

azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. 

azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. 

azonosító adat 

 

IV. Rész 

PÉNZINTÉZETTEL, MAGÁNSZEMÉLYEKKEL SZEMBEN FENNÁLLÓ 

TARTOZÁSOK 

1. Pénzintézettel szemben: 

     A tartozás 

 A hitel megnevezése  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 

        

        

        

        

        

2. Magánszemélyekkel szemben: 

     A tartozás 

 A hitelező neve, lakcíme  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 

        

        

        

        

        

 

V. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban (ideértve az állami tulajdoni részesedéssel működő gazdálkodó szervezetet is) fennálló 

tisztsége vagy érdekeltsége: 

 

A) 

1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 

2. gazdasági társaság neve: ................................................................................................................... 

3. székhelye: ......................................................................................................................................... 

4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 

5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 

6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 
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7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 

8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

B) 

1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 

2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 

3. székhelye: ......................................................................................................................................... 

4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 

5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 

6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 

7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 

8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

C) 

1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 

2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 

3. székhelye: ......................................................................................................................................... 

4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 

5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 

6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 

7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 

8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 
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A KÖTELEZETTEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ HOZZÁTARTOZÓ 

SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS 

VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK 

I. Rész 

SZEMÉLYI ADATOK 

A kötelezettel egy háztartásban élő házastárs, élettárs, közös háztartásban élő szülő, gyermek 

neve: .................................................................................................................... 

születési helye és ideje: ......................................................................................... 

anyja neve: ........................................................................................................... 

II. Rész 

NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL 

 

A nyilatkozatot adó éves összes jövedelme: 

 

1. ................ év ........................... Ft 

2. ................ év ........................... Ft 

3. ................ év ........................... Ft 

4. ................ év ........................... Ft 

5. ................ év ........................... Ft 

Az éves jövedelem forrásai tevékenységek szerinti bontásban: 

1. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

2. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   
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3. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

4. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

5. ............. év 

 Tevékenység  Jövedelem 

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

   Ft   

III. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 

A) Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 

a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

 

b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 
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a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

 

b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti 

jog): 

 

a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .......................... 

címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

b) megnevezése: ................................................................................................................................... 

címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

c) megnevezése: ................................................................................................................................... 

címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog): 

 

a) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 

művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

 

b) megnevezése: ................................................................................................................................címe: 

.................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 
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művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

 

 

 

c) megnevezése: ................................................................................................................................ 

címe: .................................... város/község ....................................... hrsz., alapterülete: ........... m2 

művelési ága: ......................................................... tulajdoni hányad: .............................................. 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

aranykorona-értéke: ........................................................................................................................... 

 

B) Nagy értékű ingóságok  

(ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is) 

 

1. Járművek: 

a) személygépkocsi: ............................................................... típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

.............................................................................................. típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

.............................................................................................. típus .................................... rendszám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) egyéb jármű: ..................................................................................................................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

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

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

2. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 

a) egyedi alkotások: 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

..................................... alkotó ...................................... cím ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) gyűjtemény: 

.................................................. megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

................................................... megnevezés ................ db ............................. nyilvántartási szám 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

2. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes kötelező 

legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó értékű ingóság: 

 

a) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 
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a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

b) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

c) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

d) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

e) ..................................................................... megnevezés ........................................ azonosító adat 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

4. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy stb.): 

 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

.......................................................... megnevezés ......................... szám .......................... névérték 

5. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 

 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

........................................ pénzintézet ......................... betétkönyv száma ............................ összeg 

 

6. A hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó 

készpénz: 

 

........................................................................................................................................................ Ft 

 

7. Az összességében a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét 

meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

....................................... pénzintézet .............................. számlaszám .................................. összeg 

 

 

       A szerződés (követelés) 

 A pénzkövetelés 
jogcíme 

 A kötelezett neve, 
lakcíme 

 A követelés összege  kelte  lejárati ideje 
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8. Más, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege kétszeresét meghaladó 

értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb 

munkabér havi összege tízszeresét meghaladja: 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

............................................................ megnevezés .................................................. azonosító adat 

 

IV. Rész 

PÉNZINTÉZETTEL, MAGÁNSZEMÉLYEKKEL SZEMBEN FENNÁLLÓ 

TARTOZÁSOK 
1. Pénzintézettel szemben: 

     A tartozás 

 A hitel megnevezése  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 

        

        

        

        

        

2. Magánszemélyekkel szemben: 

     A tartozás 

 A hitelező neve, lakcíme  A tartozás összege  kelte  lejárati ideje 
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V. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban (ideértve az állami tulajdoni részesedéssel működő gazdálkodó szervezetet is) 

fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

 

A) 

1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 

2. gazdasági társaság neve: ................................................................................................................... 

3. székhelye: ......................................................................................................................................... 

4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 

5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 

6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 

7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 

8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

 

B) 

1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 

2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 

3. székhelye: ......................................................................................................................................... 

4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 

5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 

6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 

7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 

8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

C) 

1. cégbejegyzés száma: ......................................................................................................................... 

2. gazdasági társaság neve, formája: ................................................................................................... 

3. székhelye: ......................................................................................................................................... 

4. az érdekeltség formája:  .................................................................................................................. 

5. a tulajdoni érdekeltség keletkezéskori aránya: ............................................................................. % 

6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................... % 

7. nyereségből való részesedése: ...................................................................................................... % 

8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................... 

4/1.sz. melléklet 
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ÚTMUTATÓ 

az egyes vagyonnyilatkozatok kitöltéséhez 

 

Tisztelt Nyilatkozattevő! 

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a meghatározott közszolgálatban álló alanyi körnek az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban: Vnyt.) írja elő. 

A Vnyt. 3. §-a határozza meg felsorolásszerűen a vagyonnyilatkozat-tételére köteles közszolgálatban álló 

személyek körét. Közszolgálatban álló személynek tekintendő a Vnyt. alkalmazásában a rendvédelmi 

szerv hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonája, aki 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, aki közszolgálati jogviszonyban áll, aki ügyészségi szolgálati 

viszonyban áll, valamint az igazságügyi alkalmazott 

 Az alapvető jogok és kötelezettségek páratlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet 

tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából a vagyonnyilatkozatot nem csupán a saját, 

mint kötelezett, de az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozói (a házastárs, az élettárs, valamint a 

közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt 

gyermeket is) vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetéről, valamint 

a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból 

származó jövedelméről kell kitöltenie. A vagyonnyilatkozatot a hozzátartozókra vonatkozóan is Önnek 

kell felelősséggel kitöltenie, nem pedig az említett személyeknek.  

 

A vagyonnyilatkozatot két példányban a Vnyt. mellékletében meghatározott nyomtatvány szerint kell 

kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva példányonként külön-külön zárt 

borítékban kell helyezni. Fontos, hogy a vagyonnyilatkozat „A KÖTELEZETTEL EGY 

HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ HOZZÁTARTOZÓ SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT JÖVEDELMI, 

ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK” című részét minden, a 

kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozóra külön ki kell tölteni! A vagyonnyilatkozatot 

elektronikus úton (számítógépen) is ki lehet tölteni azonban az így kitöltött vagyonnyilatkozat 

példányainak is valamennyi oldalát a kötelezettnek alá kell írnia. 

 

A vagyonnyilatkozatot munkajogi felelősségének tudatában kell megtennie, ugyanis amennyiben 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát – az arra vonatkozó, külön jogszabályban 

meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül – meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől 

számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint a Vnyt. szerinti 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy 

beosztást nem láthat el. Ha Ön a Vnyt. 3. § (3) bekezdése szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni és a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 

megalapozó jogviszonya vagy megbízatása a Vnyt. erejénél fogva szűnik meg. 

 

A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetéről, 

valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen 

jogviszonyból származó jövedelméről kell kitöltenie. A Vagyonnyilatkozatban szereplő adatokat, 

amennyiben azokat valamely nyilvántartás vagy közokirat (pl. ingatlan-nyilvántartás, forgalmi 

engedély stb.) tartalmazza, z azokban foglaltaknak megfelelően kell feltüntetnie. A kitöltés alapját 

képező okiratokat (pl. szerződés stb.) a vagyonnyilatkozathoz nem kell csatolni ! 

 

A vagyonnyilatkozat őrzéséért 

a) közszolgálatban álló személy kötelezett esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója, 

b) a Vnyt. 3. § (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti kötelezett esetében a gazdálkodó szervezet 

tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam nevében gyakorló személy vagy szervezet, 
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c) a Vnyt. 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kötelezettek esetében az állami támogatási 

előirányzat kezelője – helyi önkormányzat esetében a jegyző, közalapítvány esetében az alapítói 

jogokat gyakorló szerv, területfejlesztési tanács esetében annak hivatali szervezete-, vagy ha e 

szerv nem azonos az állami pénzalap, illetve az állami támogatási előirányzat felhasználásának 

szakmai lebonyolításáért felelős szervvel, akkor ez utóbbi 

felelős (a továbbiakban: őrzésért felelős) 

Az őrzésért felelős köteles a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és 

esedékességének időpontjáról az esedékességet – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget keletkeztető 

jogviszony, beosztás létesítése, munka- vagy feladatkör betöltése kivételével legalább 30 nappal – 

megelőzően tájékoztatni.  

Ön, mint kötelezett (nyilatkozó) és az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozatot tartalmazó boríték lezárására 

szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt 

borítékban került sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el (a 

boríték lezárását és átadását megelőzően, mivel a vagyonnyilatkozaton szerepelnie kell a nyilvántartási 

azonosítónak). A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után Önnél 

(kötelezettnél) marad, másik példányát az őrzésért felelős az egyéb iratokból elkülönítetten kezeli. 

 

I. rész Általános kitöltési szabályok 

 

A vagyonnyilatkozatot tollal vagy géppel, olvashatóan kell kitölteni. A ceruzás kitöltés nem 

elfogadható.  
 

A nyilvántartási azonosítónak a vagyonnyilatkozaton és az azt tartalmazó borítékon azonosnak kell 

lennie.  

 

Amennyiben a vagyonnyilatkozatban elírás történik, azt kijavítani nem lehet, hanem az elrontott 

vagyonnyilatkozat lapja helyett új lapot kell kitölteni. 

 

Azon sorokat, ahol adatot nem tüntet fel, az egyértelműség miatt szíveskedjék kihúzni/áthúzni. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vagyonnyilatkozat nyomtatvány formai és tartalmi követelményeinek 

minden esetben meg kell felelnie a Vnyt. mellékletében szereplő vagyonnyilatkozat nyomtatványnak, 

vagyis a nyomtatvány átszerkesztése nem megengedett. 

 

Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok kevésnek bizonyulnak, úgy a feltüntetendő 

adatokhoz, a nyomtatványhoz az eredetivel megegyező pótlapok csatolandóak. Az eredeti 

nyomtatvány megfelelő pontjánál (vagy e lapon külön) szíveskedjék feltüntetni a csatolt pótlapok 

számát, a pótlapokat, pedig be kell sorszámozni. 

Kérjük a vagyonnyilatkozatot, ne hajtsák össze. 

 

Vagyonnyilatkozat kitöltési szabályai részletesen 

 

A saját vagyonára vonatkozó nyilatkozat esetén csak a kötelezett adataira vonatkozó nyomtatvány részt 

kell kitölteni. 

Az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozója vagyonára is vonatkozó nyilatkozat esetén: a kötelezett 

adataira vonatozó nyomtatvány részen kívül az érintett hozzátartozóra vonatkozó nyomtatványrészt is ki 

kell tölteni. 

A vagyonnyilatkozat „ A KÖTELEZETTEL  EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ HOZZÁTARTOZÓ 

SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA 

VONATKOZÓ ADATOK” című részét minden a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozóra 

kül9ön ki kell tölteni! 

 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

2014. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

193 
 

Értelmező rendelkezések: 

Hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs 

gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. ( Vnyt.2.§ b)pont ) 

Egy háztartásban élő hozzátartozók: a kötelezettel életvitelszerűen (közös lakásban), gazdasági 

közösségben (jövedelmeiket közös célra felhasználva) együtt élő házastárs, élettárs, szülő, gyermek, a 

házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. 

Élettársak: ha a jogszabály másként nem rendelkezik - két, házasságkötés nélkül közös háztartásban, 

érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy (Polgári Törvénykönyv, Ptk. 685/A. §). 

Örökbefogadott gyermek: az örökbefogadással mind az örökbefogadóval, mind annak rokonaival 

szemben az örökbefogadó vér szerinti gyermekének jogállásába lépett gyermek [1952. évi IV. törvény a 

házasságról, a családról és a gyámságról, Csjt. 51. § (1) bekezdés]. 

Saját háztatásában nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a saját háztartásában nevelt 

gyermeket örökbe fogadni kívánó személlyel  - ha az örökbefogadásra irányuló eljárás már folyamatban 

van – a nevelőszülővel, a hivatásos nevelőszülővel, a gyámmal továbbá azzal a személlyel akihez a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 72.§-ának (1) 

bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték életvitelszerűen együtt él és annak 

gondozásból rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki, amennyiben nem 

minősül vér szerinti, örökbefogadott vagy mostohagyermeknek ( A családok támogatásáról szóló 1998. 

évi LXXXIV törvény 4.§.k)pont. 

II. rész:  Nyilatkozat a jövedelemről 

A vagyonnyilatkozat a saját, mint kötelezett, és az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozói (a házastárs, 

az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az 

örökbefogadott és a nevelt gyermeket is) vagyonnyilatkozat tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni 

helyzetéről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett 

bármilyen jogviszonyból származó jövedelméről kell kitöltenie. 

Jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, 

meghatározott esetekben költségekkel csökkentett része, vagy a bevétel meghatározott hányada. Ezek 

közé tartoznak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 

rendelkezései szerint megállapított, az éves adóbevallásban feltüntetett, az összevont adóalapba tartozó 

(az önálló tevékenységből származó, a nem önálló tevékenységből származó és az egyéb) jövedelmek, 

továbbá a külön adózó jövedelmek (így különösen az egyéni vállalkozásból származó jövedelem, az 

ingatlan átruházásából származó jövedelem, a tőkejövedelmek). A vagyonnyilatkozat szempontjából 

jövedelemnek minősülnek továbbá  az Szja tv. rendelkezéseitől függetlenül  az Szja tv. szerint 

bevételnek nem számító és a törvény 1. számú melléklete szerint adómentesnek minősülő bevételek is 

(pl. a biztosító szolgáltatása, a magánszemélynek más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy 

öröklési szerződésből származó jövedelme, az örökség, a magánszemélytől kapott ajándék/pénz összege, 

nyeremény játékon nyert összeg, stb.). 

A vagyonnyilatkozatban minden esetben a közterhekkel csökkentett összegét kell bevallani. 

III. rész: Vagyoni nyilatkozat 

A vagyonról szóló nyilatkozat kitöltésénél az alábbiak szerint figyelemmel kell lenni a fennálló 

házastársi, illetve élettársi vagyonközösségre! 

A házassági vagyonközösség a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön 

szerzett vagyonra terjed ki. Ennek megfelelően a közös vagyonba tartozó vagyont 1/2-1/2 eszmei 

hányadnak megfelelően kell feltüntetni a kötelezett, illetőleg házastársa vagyonnyilatkozatában. 

Házassági vagyonjogi szerződés kötése esetén az abban foglaltaknak megfelelő tulajdoni arány 

tüntetendő fel. Nem tartozik a közös vagyonba a házastársak különvagyona, így: 

 a házasságkötéskor megvolt, 
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 a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott, 

 a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékű, illetőleg mennyiségű, 

 a különvagyon értékén szerzett, valamint 

 a házassági vagyonjogi szerződésben külön vagyonként megjelölt vagyontárgy [Csjt. 28. § (1)–(2) 

bekezdés]. 

Az élettársi vagyonközösség az élettársak együttélése alatt szerzett vagyontárgyakra terjed ki, melyeket 

a kötelezett nyilatkozata szerint a szerzésben való közreműködés arányában kell feltüntetni (a 

háztartásban végzett munka is szerzésben való közreműködésnek számít!) [Ptk. 578/G. § (1) bekezdés]. 

 

A) Ingatlanok 

 

Ezen a helyen kell nyilatkoznia saját, illetőleg nyilatkozattételre kötelezett hozzátartozói 

  tulajdonában, állandó, illetőleg tartós használatában álló vagy  haszonélvezetével terhelt 

lakásról, lakótelekről, üdülőről, üdülőtelekről,  nem lakás céljára szolgáló épületről vagy épületrészről, 

  tulajdonában, illetőleg használatában (haszonbérletében) álló vagy  haszonélvezetével terhelt 

termőföldről, függetlenül attól, hogy az ingatlan  milyen értéket képvisel, Magyarországon  vagy 

külföldön található, illetve,  hogy milyen arányban áll fenn a jogosultság. 

Értelmező rendelkezések 

Szerzés ideje, jogcíme: lehet ingyenes (pl. ajándékozás, öröklés) vagy visszterhes (pl. adásvétel, csere). 

Időpontként amennyiben azokat valamely nyilvántartás vagy közokirat ( pl: ingatlan-nyilvántartás, 

telekkönyvi kivonat, stb.)tartalmazza, az azokban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék feltüntetni. 

Az ingatlanok adatait az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően, m2-ben kell 

megjelölni (az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. CXLI. törvény). 

Tájékoztató a mértékegységek átváltási arányszámairól: 

1 hektár: 10 000 m2 

1 kat. hold: 5754,642 m2 

1 négyszögöl: 3,59665 m2 

 

B) Nagy értékű ingóságok  

(ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is ) 

 

Az ingóságokra vonatkozó pontoknál meg kell adni valamennyi, a vagyonnyilatkozatra kötelezett vagy 

érintett hozzátartozói tulajdonában álló ingóságok adatait az alábbiak szerint. 

1. Gépjárművek: a beépített erőgéppel hajtott járművek (személygépkocsi, tehergépjármű, vontató, 

nyerges vontató, mezőgazdasági vontató, autóbusz motorkerékpár lassú jármű). 

A gépjármű egyes adatait a forgalmi engedélyben szereplő adatok alapján kell feltüntetni. 

2. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: a Kulturális Örökség Igazgatóságnál vezetett közhitelű 

nyilvántartásba felvett, védetté nyilvánított kulturális javak (muzeális emlékek, régészeti emlékek, 

művészeti alkotások, tárgyi, képi, írásos és egyéb emlékek), így különösen: természettudományi anyag 

(ásvány-, kőzet-, őslény-, növény-, állat- és embertani anyag), régészeti jellegű emlékek és numizmatikai 

tárgyak, történelmi, tudománytörténeti, művelődéstörténeti, hadtörténeti, mezőgazdasági, 

közlekedéstörténeti emlékek, muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok 

valamint kéziratok, néprajzi (népművészeti) tárgyak, képzőművészeti alkotások, iparművészeti  
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tárgyak, irodalmi, színház- és zenetörténeti, sporttörténeti emlékek, a fejlődés, a technikatörténet vagy a 

műszaki oktatás szempontjából jelentősnek számító műszaki jellegű tárgyak (létesítmény, berendezés, 

műtárgy, gép, szerkezet, készülék, szerszám, műszer, kísérleti eszköz, modell, ezekről készült fénykép és 

rajz stb.), a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális élet kiemelkedő személyeinek életére és 

működésére vonatkozó emlékek, orvostörténeti és gyógyszertörténeti emlékek. [a kulturális javak 

védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény, 2/1965. (I. 8.) MM rendelet] 

3. Egyéb darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes 

kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó értékű ingóság: akkor 

tüntetendők fel, ha értékük darabonként vagy készletenként, (gyűjteményenként) a hónap első napján 

érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladják. Az értéket Önnek kell 

megbecsülnie, erre vonatkozóan szakvéleményt nem szükséges beszereznie. 

 

E pontban tüntetendők fel a védettnek nem minősülő (a 2. pontban nem szerepeltetett) műalkotások 

(képzőművészeti alkotások, ékszerek), gyűjtemények, bútorok, állatok stb. ha értékük darabonként vagy 

készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi 

összege tízszeresét meghaladják. 

 

Azonosító adatként az ingóság jellemző adata (gyártási száma, kora, stílusa, anyaga, alkotója stb.) 

szerepeltetendő. 

Értelmező rendelkezések: 

Készlet: olyan ingóságok csoportja, melyek együttesen képeznek használati egységet (étkészletek, 

evőeszközkészletek stb.). 

Gyűjtemény: ingóságok egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött együttese. 

 

Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy 

stb.): e pontban kell feltüntetni értékpapírban megtestesülő megtakarításait.  

 

Értékpapírnak minősül minden olyan okirat, amelyet a Polgári Törvénykönyv (338/A-338/D. §§) vagy 

a kibocsátás helyének joga értékpapírnak tekint, így különösen: részvény, kötvény, részjegy, állampapír, 

letéti jegy, váltó, csekk, közraktári jegy, jelzáloglevél, stb. 

Az életbiztosítási kötvény a nevével ellentétben nem értékpapír, hanem biztosítási konstrukció, 

szerződésen alapuló pénzkövetelésnek tekinthető és így a 7. pont táblázatos részében kell szerepeltetni. 

Az értékpapír megnevezéseként a kibocsátó által adott megnevezést, értékeként, pedig a névértéket kell 

feltüntetni. Az egyes kibocsátó által azonos időpontban kiadott azonos elnevezésű értékpapírok együttes 

értékük, kezdő és befejező sorszámuk feltüntetésével is megjelölhetők. 

5. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: e pontban szíveskedjék közölni a pénzintézetnél 

vezetett takarékbetétben rendelkezésre álló pénzösszeget. Itt kell feltüntetni a takaréklevél, egyéb 

betéti okirat adatait is.  

Pénzintézet: A pénzintézet fogalmát a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 

CXII törvény hitelintézetre változtatta. A hitelintézet fajtái: bank, szakosított hitelintézet és szövetkezeti 

hitelintézet. 

Az önkéntes biztosító pénztárak nem tartoznak a hitelintézetek közé, ez alapján a pénztárba történő 

befizetések szerződés alapján fennálló pénzkövetelések, azonban pénzintézeti számlakövetelésnek nem 

minősíthetőek, hanem a pénzkövetelések 7. pont táblázatos részében kell szerepeltetni és a pénzkövetelés 

összegeként a biztosító pénztár egyenlegközlőjében szereplő összeget kell megjelölni. 
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A hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó 

készpénz: e pontban a be nem fektetett, pénzintézetnél el nem helyezett, a kitöltés időpontjában 

rendelkezésre álló, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege 

tízszeresét meghaladó készpénzállományt szíveskedjék feltüntetni. 

Az összességében a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege 

tízszeresét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló 

pénzkövetelés: Itt kell nyilatkoznia pénzintézettel, magánszeméllyel, gazdasági társasággal, stb. szemben 

fennálló pénzköveteléséről, részükre Ön, illetve egy háztartásban élő hozzátartozója által kölcsönadott 

pénzösszegről, amennyiben az külön-külön vagy együttesen meghaladja a hónap első napján érvényes 

kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét.  

 

A pénzintézeti számlakövetelésnél kell feltüntetni lakossági folyószámláján, devizaszámláján (a 

devizanem megjelölésével), bankszámláján, egyéb számláján az adott devizanemben szereplő összeget, a 

pénzintézet által kiadott igazolásnak megfelelően. Ha a számlán negatívum szerepel, akkor erről nem itt, 

hanem a „PÉNZINTÉZETTEL, MAGÁNSZEMÉLYEKKEL SZEMBEN FENNÁLLÓ 

TARTOZÁSOKRÓL” szóló IV. rész 1. pontjában kell nyilatkoznia.  

 

Amennyiben az adós magánszemély írásos hozzájárulását adta a részére nyújtott kölcsönnel 

összefüggésben személyes adatai feltüntetéséhez, e hozzájárulást nem kell csatolnia a 

vagyonnyilatkozathoz, azonban azt szíveskedjék megőrizni. Ilyen hozzájárulás hiányában csak a kölcsön 

összegére, keltére, lejárati idejére vonatkozó adatokat kell kitölteni.  

 

Más, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege kétszeresét 

meghaladó értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a hónap első napján érvényes kötelező 

legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladja: itt kell bejelenteni a 3. pontban 

meghatározott értékhatárt egyenként (darabonként) el nem érő értékű vagyontárgyakat (ingóságot), 

amennyiben együttes értékük a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi 

összege tízszeresét meghaladják.   

IV. rész: Pénzintézettel, magánszemélyekkel szemben fennálló tartozások 

 

1. Pénzintézettel szembeni tartozások 

Itt kell feltüntetnie a pénzintézettől kapott (nem munkáltatói) lakáskölcsönt, áruvásárlási kölcsönt stb. A 

tartozás összegénél  - lehetőség szerint - a tartozás kamatok nélkül számított alapösszegét szíveskedjék 

megjelölni. 

2. Magánszemélyekkel szembeni tartozások 

Amennyiben a hitelező magánszemély írásos hozzájárulását adta az általa nyújtott kölcsönnel 

összefüggésben személyes adatai feltüntetéséhez, e hozzájárulást nem kell csatolnia a 

vagyonnyilatkozathoz, azonban azt szíveskedjék megőrizni. Ilyen hozzájárulás hiányában csak a tartozás 

összegére, keltére, lejárati idejére vonatkozó adatokat kell kitölteni. 

V. rész: Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat 

Itt szerepeltetendő a magyarországi vagy külföldi gazdasági társaságokban fennálló tisztség vagy 

tulajdonosi érdekeltség, mindenkor a cég székhelye szerinti társasági jogi, cégjogi szabályoknak 

megfelelően. 

 

Értelmező rendelkezések 
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Gazdasági társaságban való érdekeltség alatt értendő a közkereseti társaság részére rendelkezésre 

bocsátott vagyoni hozzájárulás, a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét, a korlátolt 

felelősségű társaságbeli üzletrész, a szövetkezetekről szóló törvény szerinti részjegy, célrészjegy és más 

vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti tagsági kölcsön kivételével, valamint más, tagsági jogot megtestesítő 

vagyoni részesedés, továbbá a részvénytársaságnál jegyzett részvény (a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény 3. § 34. pont). 

Az érdekeltség jelenlegi arányára vonatkozóan a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi 

állapotának megfelelő adatot szíveskedjék feltüntetni, a társaság vagyonához, mint 100 %-hoz 

viszonyítottan. 

Gazdasági társaság nyereségből való részesedésénél a társasági szerződésben megjelölt százalékos 

arányt (ennek hiányában az önre eső, a vagyoni hozzájárulása arányának megfelelő részt), illetőleg a 

részvénytársaság közgyűlése döntésének megfelelően az osztalék alapjául szolgáló részvényei névérték 

arányát szíveskedjék megjelölni, a kitöltés évét megelőző évre vonatkozó adatok szerint. A nyereségből 

való részesedés tényleges mértéke az érdekeltségi aránytól eltérő is lehet (a nyereséget összegszerűen 

viszont nem itt, hanem a jövedelemről szóló II. részben kell feltüntetnie). 

Vezető tisztségviselők: döntéshozatalra, ügyvezetésre, és törvényes képviseletre jogosult beosztása/ 

tisztsége. 

 

Budapest, 2013. szeptember 01. 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

2014. 
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4/2. sz. melléklet. 

 

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Budapest, 

Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

1201                                                                                                                                                    Szám: ................./2….. 

 

 

Jegyzőkönyv 
/vagyonnyilatkozat átadás-átvétele/ 

Készült: A Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény hivatalos helyiségében (Budapest, 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 

22.) 2008 év szeptember hó ............ napján. 

Tárgy:  ………………………………….közalkalmazott vagyonnyilatkozatának átvétele az „egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. Törvény 11.§. (4) bekezdése alapján. 

Jelen vannak: 

................................................................ közalkalmazott 

................................................................ intézményvezető 

............................................................... személyzeti ügyintéző 

A közalkalmazott, intézménynél zárt borítékban tárolt vagyonnyilatkozata technikai azonosítója:  

 

A közalkalmazott vagyonnyilatkozatának átvétele, illetve átadása  a  mai napon megtörtént. 

Kmf. 

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

közalkalmazott munkáltató 

  

  

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

személyzeti ügyintéző 

 

Kapják: 

1.Közalkalmazott 

2. Irattár 

        

 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  
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4/3. sz. melléklet 

 

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

Szám: ................./2…. 

 

 

Jegyzőkönyv 

/vagyonnyilatkozat visszaadása/ 

Készült: A Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény hivatalos helyiségében (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) 200.... 

év ........... hó ............ napján. 

Tárgy: ..........................................................................vagyonnyilatkozatának visszaadása az „egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. Törvény 11.§. (4) bekezdése alapján. 

Jelen vannak: 

................................................................ közalkalmazott 

................................................................ intézményvezető 

............................................................... személyzeti ügyintéző 

Az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. Törvény 12.§. (1) 

bekezdése alapján, a vagyonnyilatkozat Intézménynél tárolt példányát a közalkalmazottnak vissza kell 

adni. 

A közalkalmazott, Intézménynél zárt borítékban tárolt vagyonnyilatkozata technikai azonosítója:  

 

A közalkalmazott vagyonnyilatkozatának átvétele, illetve átadása  a  mai napon megtörtént. 

Kmf. 

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

közalkalmazott munkáltató 

  

  

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

személyzeti ügyintéző 

 

Kapják: 

1.Közalkalmazott 

2. Irattár 

 
 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  
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Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. 

Szám: ................./2…. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

/vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről/ 

 

 

.......................................... közalkalmazott 

 

 

Tisztelt Kolléga! 

Tájékoztatom, hogy az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 3. §-

a és az Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 4.számú mellékletének alapján Önnek a 

hivatkozott törvény mellékletében foglalt tartalommal vagyonnyilatkozatot kell tenni. 

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének az alábbiak szerint kell eleget tennie: 

 

   -    első alkalommal, e törvény hatálybalépését követően legkésőbb 2008. szeptember 01-ig,  

        ezt követően az Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  Egységes    

        Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  Szervezeti és Működési   

         Szabályzata 4.számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 5 évenként. 

-   a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka vagy  

      feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, 

-   a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosz- tás, munka- vagy   

      feladatkör megszűnését követő harminc napon belül, 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei 

 

Annak, aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettséget, megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát - az arra vonatkozó, külön 

jogszabályban meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül - meg kell szüntetni, és a jogviszony 

megszűnésétől számított három évig közalkalmazotti jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény 

szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy 

beosztást nem láthat el. 

A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, 

valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen 

jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége kiterjed az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozók 

jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetére is. Rájuk vonatkozóan is Önnek kell 

vagyonnyilatkozatot tenni. 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  
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A munkáltató ezen tájékoztatóval egyidejűleg a kötelezett rendelkezésére bocsátja, a hivatkozott 

jogszabály mellékletének megfelelő adattartalmú nyomtatványt, /mely szükség szerinti mennyiségben 

sokszorosítható, valamint a kitöltésre vonatkozó útmutatót, 2 db borítékot. 

 

A vagyonnyilatkozat kitöltéséhez tájékoztatom, hogy az Ön: 

– technikai azonosító kódja  

 

 

Kelt: Budapest, 200... év .................hó ..... nap 

 

 

   Munkáltató 

A tájékoztatót átvettem 

Kelt: ........................, 200... év....................hó ..... nap 

 

 

 

          Közalkalmazott 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Munkáltató 

2. Közalkalmazott 

3. Irattár 

 

 

  



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

2014. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

202 
 

Jegyzőkönyv 

/vagyonnyilatkozat visszaadása/ 

Készült: A Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény hivatalos helyiségében  (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) 

200...év ............... hó ...... napján. 

Tárgy: ..........................................................................vagyonnyilatkozat visszaadása az „egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. Törvény 11.§. (4) bekezdése alapján. 

 

Jelen vannak: 

................................................................ közalkalmazott 

................................................................ intézményvezető 

............................................................... személyzeti ügyintéző 

Az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. Törvény 26.§. (4) 

bekezdése alapján, a vagyonnyilatkozat Hivatalnál tárolt példányát a köztisztviselőnek kérelmére vissza 

kell adni. 

A kérelem jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A köztisztviselő, Hivatalnál zárt borítékban tárolt vagyonnyilatkozatainak technikai azonosítói a 

következők: 

           db személyi rész                        db vagyoni rész 

 

 
          db személyi rész  

 

 
          db személyi rész  

A mai napon a vagyonnyilatkozat felsorolt részei....... db zárt borítékban vissza- adásra kerültek. A 

vagyonnyilatkozati részek átvételét fent nevezett köztisztviselő jelen jegyzőkönyv aláírásával ismeri el. 

Kmf. 

 

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

közalkalmazott munkáltató 

  

  

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

személyzeti ügyintéző 

 

Kapják: 

1.Közalkalmazott 

2. Irattár 

 

 



 
Benedek Elek  

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  
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II. Intézmény által szabályozni kívánt ügyek 

 
  1. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti  

   kérelmek elbírálásának elvei 

 
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni 
köteles a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek, továbbá a kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti kérelem 

elbírálásának elveit. 

 

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei: 

 

• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 53. § (3) bekezdése értelmében az intézmény 

köteles – a szülő igénye alapján – a felügyeletre szoruló tanuló részére napközis, illetve 

tanulószobai foglalkozást szervezni a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 

iskolában valamennyi évfolyamon, 

• a napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők 

igényei szerint eleget tudjon tenni: 

   -  az iskolai felkészítéssel és  

   -  a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. 

 

A foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a napközis, illetve a tanulószobai 

foglalkozások megszervezéséhez: 

 

 a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő iskolában: 

     -  az 1-4. évfolyamon   napi 4,5 óra,  

  -  az 5-8. évfolyamon   napi 3,0 óra,  

  -  a 9-     évfolyamon   napi 2,0 óra, 

 

Az időkeretet indokolt esetben meg kell növelni a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokhoz szükséges idővel. A kérelmek elbírálásakor figyelembe kell venni azt, hogy a napközis, 

tanulószobai csoportok a szülők igényeinek megfelelően kerüljenek kialakításra. 

 

 2. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és  

  felosztásának elvei 
 

A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni 

köteles a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit. 

 

Szociális ösztöndíjat az intézmény nem tud folyósítani.  
 

Azonban szociális támogatás állapítható meg annak a tanulónak, aki ezt iránt írásbeli kérelemmel fordul az 

intézményhez. 

A szociális támogatások lehetőségéről az intézmény minden tanítási év kezdetekor tájékoztatja a tanulókat, 

illetve a tanulók szülőit. 

A tájékoztatás formája: 

 - a tanuló, szülő szóbeli tájékoztatása, 

 - az iskola hirdetőtábláján való tájékoztatás kitűzése. 

 

Az intézményvezető a kérelmekről az alábbiak figyelembevételével dönt: 

- szociális támogatásban részesíthető az a tanuló, akinek - a számú mellékletben leírt szociális 

körülményei alapján - az anyagi támogatása indokolt. 
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- amely tanuló, illetve szülője közreműködik a tanuló szociális helyzetének feltárásában és a 

rászorultság igazolásában – közreműködik a családlátogatáskor, a szükséges jövedelem - 

nyilatkozatokat csatolja stb.; 

- ha a szociális támogatás iránti kérelmek meghaladják az intézmény által e célra elkülönített 

összeget, akkor a kérelmeknél először a legkedvezőtlenebb szociális háttérrel rendelkező tanulót 

kell támogatásban részesíteni; 

- a szociális támogatást tanítási félévre kell megállapítani; 

- a támogatás megítélésénél a tanuló tanulmányi eredményeit nem lehet hátrányos 

megkülönböztetésként figyelembe venni. 

- a szociális támogatás megítéléséről a tanulót, illetve a tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell; 

- a szociális támogatás kifizetése határidejét és módját a megítélésről rendelkező dokumentumban 

kell rendezni. 

A szociális támogatás iránti kérelem a tanév bármely időpontjában benyújtható. 

 
 

A szociális támogatás nyújtásának konkrét feltételei 
 

1. Szociális támogatás csak a következő szociális körülményeknek megfelelő tanulónak adható    

    (jövedelmi viszonyok, családi körülmények stb.):  

……………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

2. A szociális támogatás mértéke, adható rendszeressége:   

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………..………………………………………

. 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

3. Egyéb feltételek:  

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 
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…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. sz melléklet 

 

A belső ellenőrzés: 

  

A Fővárosi Közgyűlés 1293/2011. (V.25.) számú határozatával létrehozta a Gyógypedagógiai 

Intézmények Gazdasági Szervezetét.  Közte és az intézmény között létrejött Együttműködési 

megállapodás alapján ellátja az intézmény teljes pénzügyi-gazdasági és az Áht. 121/B. §-a alapján a 

benne leírt kötelezettségek megosztva a GYIGSZ vezetője és az oktatási intézmény vezetője közötti 

ellenőrzési tevékenységét.  

A tervezési beszámolási és ellenőrzési feladatok jogszabályi, valamint a törvényi szabályozás 

szerinti végrehajtását. 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ALAPSZABÁLY (CHARTA) 

 

A belső ellenőrzés célja és feladata 

  
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, 

hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az 

ellenőrzött szerv céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, 

illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 

  

A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, 

ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra 

vonatkozóan. 

 

A belső ellenőrzés feladata:  

Annak vizsgálata - és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni 

arra vonatkozóan -, hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési és 

irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek:  

• A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet kockázatkezelési 

rendszere képes felismerni, és azokat  megfelelően kezelni; 

• Az egyes vezetők és vezetői csoportok közötti együttműködés megfelelő; 

• A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók 

pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak;  

• Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt 

rendelkezéseknek (beleértve mind a hazai, mind az EU jogszabályok által előírt beszámolási 

kötelezettséget is), valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott standardokkal, és a    

pénzügyminiszter által közzétett iránymutatásokkal és módszertani    útmutatókkal; 

• Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon 

megóvásáról megfelelően gondoskodnak; 

• A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak; 

• A költségvetési szerv munkafolyamataiban a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer minősége 

megfelelő és folyamatos korszerűsítése biztosított;  

• A rendszerek és eljárások - beleértve a fejlesztés alatt állókat is - teljesek és biztosítják, hogy az 

ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek 

elkerülésére, valamint, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és 

célkitűzéseivel; 

• A költségvetési szervet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok 

változásaira a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál. 
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A belső ellenőrzés végrehajtása során feltárt, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer 

hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről a vezetést tájékoztatni kell. A belső 

ellenőrzés - mint vezetőt támogató tevékenység - nem mentesíti ugyanakkor a vezetőket azon 

felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert 

működtessék. A belső ellenőrzés a szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének javítása 

érdekében javaslatokat tesz, de e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése 

kizárólag a vezetők felelősségi körébe tartozik.  

 

A belső ellenőrzés ellenőrzési hatóköre kiterjed mind a központilag kiadott szabályzatok, irányelvek, és 

eljárások pontos betartásának ellenőrzésére (beleértve azokat is, amelyek Magyarország által vállalt 

nemzetközi kötelezettségből és/vagy valamilyen nemzetközi szervezeti tagságból erednek), mind a 

költségvetési bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek tevékenysége gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára az államháztartási gazdálkodás átláthatósága 

érdekében.  

 

Beszámolás: 

  

A belső ellenőrzéssel megbízott belső ellenőr köteles az intézmény vezetője számára:  

 

• Esetenként átfogó értékelést adni szervezetünk pénzügyi irányítási és   

          ellenőrzési, valamint kockázatkezelési rendszeréről, és nyilatkozni  ezen     

          rendszerek megfelelőségéről és hatékonyságáról  

• Intézményünk pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges 

megállapításról beszámolni, és tájékoztatást adni az esetleges fejlesztési javaslatairól 

• Tájékoztatást adni az éves ellenőrzési terv végrehajtásának helyzetéről, az elvégzett ellenőrzések 

eredményeiről, a tervtől való eltérés okairól, valamint a belső ellenőrzési feladatainak ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről  

• Más ellenőrzési tevékenységek, illetve a nyomon követés (kockázatkezelés, szabályszerűségi-, 

biztonsági-, jogi-, etikai-, környezetvédelmi kérdések, külső ellenőrzések) vonatkozásában az 

egységes szakmai értelmezést, és az e feladatokat ellátó szervezetekkel, személyekkel a 

megfelelő koordinációt biztosítani, valamint erről a vezetést rendszeresen tájékoztatni. 

 

Függetlenség: 

  

A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőr közvetlenül a GYIGSZ  

vezetőjének alárendelten végzi feladatait.  

  

A belső ellenőr nem rendelkezhet semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel és nem lehet 

az ellenőrzött tevékenységért felelős. A belső ellenőr bevonása a szervezet szabályzatainak, 

rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába és végrehajtásába csak tanácsadás jelleggel történhet.  

 

Felelősség: 

  

A belső ellenőr felelősségi körébe tartozik:  

 

• Annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó ellenőrzés, a 

belsőellenőrzési kézikönyvben felsoroltaknak megfelelően ténylegesen végrehajtásra kerüljön 

• A megbízott  szerv belső ellenőrzési egységének eredményes vezetése és fejlesztése a szükséges 

szakmai, technikai és operatív iránymutatás megadásával, a nemzetközi belső ellenőrzési 

standardoknak, útmutatóknak és gyakorlatnak megfelelően  
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• A kockázatelemzésen alapuló stratégiai, középtávú és éves ellenőrzési tervet kidolgozni, melynek 

elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati tényezőket is figyelembe kell venni. Az ellenőrzési 

terveket és az azok módosítására irányuló javaslatokat a belső ellenőr köteles az intézmény 

vezetőjének jóváhagyásra benyújtani 

• A jóváhagyott éves ellenőrzési tervet végrehajtani, ideértve a vezetés felkérésére végzett soron 

kívüli feladatokat is 

• Ha szükséges több ellenőr bevonása, szakmailag képzett ellenőröket alkalmazni, akik megfelelő 

szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek a jelen Alapszabályban foglalt követelmények 

teljesítéséhez 

• Az intézménynél működő főbb funkciók, valamint új szervezeti egységek, feladatok és 

folyamatok, valamint az ezek kialakításával, működtetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos 

problémákat értékelni 

• Megbízások  alkalmával beszámoló készítése a költségvetési szerv   

vezetője számára, amelyben összegzi az ellenőrzések megállapításait 

• A költségvetési szerv vezetőjét tájékoztatni a belső ellenőrzési tevékenység mérhető 

célkitűzéseiről és az azokhoz mérten elért  eredményekről 

• A külső ellenőrök és a jogalkotók munkáját figyelemmel kísérni annak érdekében, hogy a belső 

ellenőrzés az intézmény működését - ésszerű költségkihatás mellett - optimálisan lefedje.  

 

Hatáskör: 

  

A belső ellenőrzés hatásköri felhatalmazását az Áht. és a Ber. határozza meg.  

 

A belső ellenőr hatásköre kiterjed az alábbiakra: 

 

• Korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgált szervezet   

valamennyi  tevékenységéhez, nyilvántartásához,   

vagyontárgyához 

• A költségvetési szerv vezetőjéhez bármikor közvetlenül is   

fordulhat 

• Az ellenőrzési célok elérése érdekében gazdálkodik a rendelkezésére álló erőforrásokkal, 

meghatározza az ellenőrzések gyakoriságát, az ellenőrzések tárgyát és kiterjedését, valamint 

kiválasztja az alkalmazott ellenőrzési módszereket 

• Az ellenőrzések végrehajtásához jogosult a belső ellenőr a szervezet bármely dolgozójától 

információt kérni, illetve speciális szakértelmet igénylő esetekben az ellenőrzési tevékenység 

lefolytatásához más szervezeti egységtől vagy szervezettől szakértő segítségét igénybe venni.  

  

A belső ellenőr hatásköre az alábbiakra nem terjed ki: 

 

• Az intézmény bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel 

• Pénzügyi tranzakciók kezdeményezése vagy jóváhagyása a belső ellenőrzési egységre 

vonatkozókon kívül 

• Az intézmény bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa 

tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak megbízást kaptak arra, hogy részt 

vegyenek az ellenőrzésben, vagy más egyéb módon segítsék a belső ellenőröket.  
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6. sz. melléklet 
 

Ellenőrzési nyomvonal   GYIGSZ/FUEVE / KÖZBESZERZÉ 

 

A Fővárosi Közgyűlés 1293/2011. (V.25.) számú határozatával létrehozta a Gyógypedagógiai 

Intézmények Gazdasági Szervezetét.  Közte és az intézmény között létrejött Együttműködési 

megállapodás alapján ellátja az intézményműködéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági és az Áht. 121/A. 

§-a alapján a benne leírt kötelezettségek megosztva a GYIGSZ vezetője és az oktatási intézmény vezetője 

közötti FUEVÉ tevékenységét.  

A tervezési, beszámolási, ellenőrzési és FUEVÉ feladatok jogszabályi, valamint a törvényi szabályozás 

szerinti végrehajtását 

1. A GYIGSZ vezetője a költségvetési szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, 

beszámolás)  és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. 

2. A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell  
   vennie a pénzügyminiszter és GYIGSZ által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat. 

3. A költségvetési szerv vezetője a GYIGSZ iránymutatásával köteles elkészíteni a költségvetési szerv 
ellenőrzési nyomvonalát.  

4. Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv tervezési, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és  
   ellenőrzési  folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása,. 

6. A GYIGSZ belső ellenőre értékeli az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység ellenőrzési 

nyomvonalát,    ellenőrzéseihez azt iránymutatásként használja. 

7. A költségvetési szerv működésének folyamatában a felelősségi és információs szinteket és   

kapcsolatokat, továbbá az irányítási és ellenőrzési  folyamatokat a következő táblázat szemlélteti: 
 

 

 

 

Tervezés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Végrehajtás 
  

 

 

 

Költségvetési 

koncepció 

Költségvetési 

rendelet 

Költségvetési végrehajtási 

rendelet 

 

Adatszolgáltatás a költségvetési 

rendelet tervezetéhez 

 

Elemi költségvetés elkészítése 

Eljárás lebonyolítása 

értékhatár alatt 

 

Kötelezettségvállalás 

GYIGSZ 

Ellenjegyzés GYIGSZ 

                GYIGSZ                                                          Intézmény 
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Beszámolás (GYIGSZ) 

 

 

 

 

Csécsi Barnabás Sándor 

igazgató 

Teljesítés műszaki 

Ellenőrzése 

GYIGSZ 

Szakmai 

Teljesítés 

intézmény 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Pénzügyi teljesítés 

Házipénztárból 

50.-eft-ig 

Utalványozás ellenjegyzése 

GYIGSZ 

Pénzügyi teljesítés 

Átutalással 

GYIGSZ 

Pénzügyi teljesítés 

átutalással 

Információk jelentése 

 

Költségvetési 

beszámoló 

(féléves és éves) 

Információs jelentés 

(féléves és éves) 

Zárszámadási 

rendelet 

Főkönyvi és analitikus 

Könyvelés 

GYIGSZ 
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Munkaköri leírások 
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 8.sz. melléklet 
 

UTAZÓTANÁRI PROTOKOLL 
 
 

1. Bevezetés 

A Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2006. január 6-a óta 

biztosítja a vele együttműködési szerződést kötő intézményekben az utazó gyógypedagógiai ellátást.  

 

2. Jogszabályi háttér  

- 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 20.§ (9) 

- 32/2012 EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

- 20/2012 EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

- Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény 

- 2012. évi I. törvény Munka Törvénykönyve 

 

3. A protokoll hatálya, módosítása 

Jelen szakmai protokollban foglaltak betartása kötelező az intézmény minden utazó gyógypedagógus 

munkakörben foglalkoztatott és/vagy utazó gyógypedagógiai tevékenység ellátásával megbízott 

alkalmazottja számára.  

Jelen utazó gyógypedagógiai protokoll 2013. szeptember 1-től módosításáig vagy visszavonásáig 

érvényes. 

A szakmai protokollt felül kell vizsgálni, amennyiben a szakalkalmazottak 50%-a + 1 fő írásban kéri. 

 

4. Az utazó gyógypedagógiai hálózat célja 

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI célja, hogy utazó 

gyógypedagógusai munkájukkal biztosítsák a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sikeres 

integrációját, előkészítsék a társadalomba való beilleszkedésüket, együttműködjenek az integráló 

intézmény pedagógusaival, illetve egyéb szakemberekkel, folyamatosan tartsák a kapcsolatot a 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szüleivel, gondviselőivel azokban a XX. és XXIII. kerület 

köznevelési intézményekben, amelyekkel együttműködési szerződést kötött az engedélyezett sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók (jelenleg értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő) 

ellátása érdekében, azokon a területeken, amelyeken az érintett gyermekek, tanulók problémával 

küzdenek. 

 

5. Az utazó-gyógypedagógus feladatai 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló megismerésével kapcsolatos tanév eleji feladatok: 

- Szakértői vélemény értelmezése, megbeszélése a többségi pedagógusokkal. 

- Aktív hospitálás, közreműködés a tanév első napjaiban, a sajátos nevelési igényű 

gyermek/tanuló jobb megismerése érdekében. 

- Együttműködés a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló év eleji képesség strukturált 

mérésének elkészítésében.  

- Segítségnyújtás a tantárgyi mérések összeállításában. 

- Együttműködés a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni foglalkozási tervének 

elkészítésében. 
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A tanév során a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítő utazó gyógypedagógiai 

feladatok: 

Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok: 

- Aktív hospitálás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló jobb megismerése és fejlődésének 

figyelemmel kísérése érdekében. 

- Egyéni fejlesztési terv készítése. 

- Eszköz, módszer, segédanyag kiválasztásában, alkalmazásában segítségnyújtás, javaslattétel  

- Szükség szerint a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni fejlesztése, ill. egyéni 

fejlesztésének koordinálása, az egyéni foglalkozási tervek alapján. 

- Tanulási képességek megsegítése, fejlesztése, terápiás módszerek alkalmazása 

- A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló állapotváltozásának, eredményeinek megbeszélése 

a többségi pedagógusokkal. 

 

A gyermekkel való foglalkozás  
- A gyermek megfigyelése. 

- Speciális fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen foglalkozásokon.  

- A gyermek képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása. 

- A gyermek terhelhetőségének figyelembevétele. 

- A fejletlen vagy sérült funkciók korrekciója/ kompenzálása. 

- Az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése/ korrekciója. 

- Fejlesztő, illetve a tanulási folyamatot megkönnyítő eszközök elfogadtatása és használatuk 

megtanítása. 

- Az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

- Saját készítésű eszközök alkalmazása 

 

A befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás feladatai – konzultációs 

lehetőségek 

- A gyermek megfigyelése az intézmény kérésére.  

- Segítségnyújtás a szakértői vélemény, diagnózis értelmezésében. 

- Javaslat további vizsgálatokra. 

- Javaslattétel a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez igazodó tanulási 

környezet kialakítására, illetve specifikus gyógypedagógiai módszerek alkalmazására. 

- Segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló szükségleteihez igazodó egyéni 

foglalkozási terv készítéséhez. 

- Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásához (tankönyv, speciális 

segédeszköz stb.). 

- Módszertani segítségnyújtás. 

- A többségi iskolákban a sajátos nevelési igényű gyermekkel/tanulóval foglalkozó 

pedagógusok, segítő szakemberek szakmai team munkájában való aktív részvétel 

(munkaértekezletek, megbeszélések, belső képzések, esetmegbeszélés, tájékoztatás, 

információ átadás, stb.). 

- A befogadó iskola vezetőinek, pedagógusainak szemlélet és attitűdalakításának segítése 

(beszélgetések, esetmegbeszélések). 

- Konzultációs lehetőségek biztosítása a tanórákra való differenciált felkészülés segítése 

érdekében. 

- Részt vétele a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében sajátos nevelési igényű 

gyermekek követelményrendszer alapján. 
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Szülőkkel történő kapcsolattartás feladatai: 

- A gyermek megfigyelése a szülő kérésére. 

- Segítségnyújtás a szakértői vélemény, diagnózis értelmezésében. 

-  Javaslat további vizsgálatokra. 

- Tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről. 

- Tanácsadás (tanulási, nevelési problémákkal, pályaválasztással kapcsolatban). 

- Megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan. 

- Segítségnyújtás a fejlesztő eszközök kiválasztásában. 

- Tájékoztatás a fejlesztő eszközök beszerzési lehetőségeiről. 

- Rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan. 

 

A szolgáltatást kérő intézmény feladatai:  

- Egyéni tanmenet készítése a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára az utazó 

gyógypedagógus segítségével. 

- Az egyéni tanmenetben szereplő módszertani eljárások, feladatok megvalósítása és 

folyamatos együttműködés a gyógypedagógussal. 

- Fénymásoló papír biztosítása félévenként. 

- Fejlesztőszoba tükörrel. 

- Fejlesztő eszközök (egy részét a módszertani intézmény kölcsönzési rendszerén keresztül, 

más részét az integráló intézmény biztosítja). 

- A sajátos nevelési igényű tanulók kötelező dokumentumainak törvény szerinti nyilvántartása: 

 A szakértői vélemény 

 A felülvizsgálati jegyzőkönyvek 

 Az iskola-kijelölő határozat 

 A tanuló egyéni tanmenete 

 Felmentési határozat (amennyiben a szakértői vélemény javasolja 

- Az egyéni fejlődés nyomon követése érdekében portfólió (évenkénti diagnosztikus képesség-, 

készségmérések és azok értékelése, tantárgyi mérések és azok értékelése, pedagógiai vélemények) 

összeállítása az utazó-gyógypedagógus segítségével. 

- A fejlesztő foglalkozásokon résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nyilvántartása és 

lejelentése az OSA statisztikai adatbázisában.  

 

6. A sajátos nevelési igényű gyermekkel/tanulóval kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátása 

- Egyéni fejlesztési terv készítése félévenként, indokolt esetben óvodáskorú gyermeknél három 

hónapos ütemezéssel 

- Egyéni fejlődési lapok külíveinek, betétíveinek vezetése. 

- Diagnosztikus mérések (készség, képesség, kompetencia, tantárgyi felmérés) felvétele. 

- Szöveges értékelések írása 

• félévi értékelés és statisztika készítése 

• év végi értékelés és statisztika készítése 

- Pedagógiai vélemény írása.  

- Forgalmi napló vezetése. 

 

7. Az ellátás célcsoportja  

      Értelmi fogyatékos vagy autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók. 
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8. Az ellátás helyszíne  

A XX. és XXIII. kerület azon köznevelési intézményeiben, melyekkel Benedek Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI együttműködési szerződést kötött. 

 

9. Az ellátás formája  
- egyéni 

- mikro csoportos 

 

10.  Az ellátás időkerete:  

A tanulási képességet vizsgáló habilitációs és rehabilitációs bizottság szakértői határozata és a 

fenntartó által meghatározott óraszámban. 

 

11.  Az ellátás tervezése 

Egyéni fejlesztési terv alapján a jogosultságot meghatározó Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakértői véleményére és a folyamatos pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztizálásra építetten. 

 

12.  Humánerőforrás 

2015-től csak szakvizsgával rendelkező gyógypedagógus láthatja el az utazó gyógypedagógiai 

munkakört. Az ellátásra szorulók száma határozza meg az ellátó gyógypedagógusok létszámát.  

 

13.  A befogadó intézmény az alábbi tárgyi feltételeket biztosítsa: 

- fejlesztőszoba tükörrel 

- fejlesztő eszközök egy részét az EGYMI kölcsönzési rendszere, más részét az integráló 

intézmény biztosítja 

- speciális tankönyvek és segédanyagok 

- fejlesztő feladatlapok gyűjteménye 

- szakkönyvek, gyógypedagógiai szakirodalom 

- fénymásoló papír biztosítása félévenként  

 

Mindezek értelmében a tanév során a következő folyamatban végzik az utazó 

gyógypedagógusok a munkájukat: 

- Év eleji képesség strukturált (diagnosztikus) mérések, elemzések készítése. 

- Egyéni fejlesztési terv készítése félévenként, indokolt esetben óvodáskorú gyermeknél három 

hónapos ütemezéssel a szakértői vélemény, a képesség strukturált mérések eredményei és a 

pedagógiai megfigyelések alapján. 

- A gyermek/tanuló fejlesztése és ennek adminisztrációja egyéni fejlődési lapon . 

- Konzultáció biztosítása szülőknek és pedagógusoknak.   

- Szöveges értékelésének készítése félévkor és tanév végén. 

- Team megbeszélések (minimum negyedévente) 

 

14.  Szakmai felkészültség, kapcsolattartás  
- folyamatos önképzés 

- tanfolyamokon való részvétel 

- szakmai konferenciákon való részvétel 

- folyamatos kapcsolattartás, rendszeres team megbeszélések a gyermekkel foglalkozó más 

szakemberekkel (többségi pedagógusok, logopédus, pszichológus, terapeuta stb.) 

- kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgáltatásokkal 
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15.  Szolgáltatási protokoll 

 

1. lépés 

A szolgáltatási körbe tartozó intézmények rendszerébe újonnan érkező sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók számának feltérképezése: májusban a szolgáltatást igénylő űrlapok megküldése 

(külön készült az óvodák és iskolák számára) az intézmények felé,  az ellátás a szolgáltatási igényük 

alapján történik. (1. sz. Melléklet: Igénylőlap)  

Határidő: június 15.  

Felelős: Igénylő 

 

2. lépés 

A telephelyek azonosítása, a gyermekek, tanulók számának megállapítása fogyatékossági típusok 

szerint, lehetőségeknek megfelelően az ellátás megszervezése 

- gyógypedagógus kijelölése, 

- óraszámok megállapítása. 

Az intézmény rendszerében meglévő, illetve a rendszerből távozó gyerekekről, tanulókról készített 

adatkezelő táblázat kitöltése. (5. sz. Melléklet része: Adatkezelő táblázat) 

Határidő: június 15.  

Felelősök: EGYM I vezetője 

                  Igénylő 

 

3. lépés 

Visszajelzés a köznevelési intézménynek.  

Határidő: szeptember 1.  

Felelős: EGYM I vezetője 

 

4. lépés 

Együttműködési megállapodás kötése a befogadó óvodák és általános iskolák vezetőivel.  

(3. sz. Melléklet: Együttműködési megállapodás) 

Határidő: szorgalmi idő kezdete 

Felelősök: az intézmények igazgatói  

 

5. lépés 

A gyógypedagógiai ellátás biztosítása.  

Határidő: a tanév kezdete 

Felelősök: Feltételek biztosításáért felelős: Igénylő 

                 Szakemberek biztosításáért felelős: Hálózatot működtető intézmény 

 

 

16.  A kerületben megvalósuló integrációs, együttnevelési modell 

Utazó gyógypedagógiai modell  
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9.sz. melléklet 
 

AZ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS, ÉS A FEGYELMI ELJÁRÁS RENDJE 
 
A 20/2012. EMMI rendelet alapján a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes 

szabályai. 

 

 

Az intézményünkben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat 

szolgál. A fegyelmi eljárást 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. 
 

I. AZ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS 
 

1. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél 

(kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő), valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

(kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő) egyetért. A fegyelmi eljárás 

megindításával egy időben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló (ha a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanuló kiskorú, akkor a szülője) figyelmét írásban felhívjuk az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére. 

 

Ez a következőképpen valósul meg: 

 

▪ A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítés tartalmazza az egyeztető eljárás 

lehetőségét és az egyeztető személy nevét, hogy amennyiben az egyeztetéssel élni kívánnak, 

akkor az értesítés szerinti időpontban egyeztető eljárás keretében kerül sor egyeztetés 

megtartására, amennyiben bármelyik fél nem kívánja az egyeztető eljárás lefolytatását, akkor 

a megjelölt időpontban fegyelmi tárgyalás kerül megtartásra. 

 

▪ A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt 

tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába, 

kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem 

vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

 

▪ Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető 

eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

 

▪ Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az 

egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél 

kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem 

orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a 

felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél (kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a 

szülő) nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a 

sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás 

megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni. 
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2. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 

biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő 

levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

 

3. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, 

mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt működő 

intézményben működő oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az egyeztetés 

levezetésére. 
 

II. A FEGYELMI ELJÁRÁS 

 
(1) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

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

tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi 

tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. 

 

(2) A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

 

(3) Tanköteles tanulóval szemben a (2) bekezdés e)–f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak 

rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a 

tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt 

napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára. A (4) 

bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló 

átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi 

büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 

 

(4) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel (az 

indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. 

 

(5) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény 

súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat 

véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

 

(6) A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét 

értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 

védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás 

tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg 

kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi 

eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

 

(7) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Ha 

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

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

oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult. 
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(8) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell 

lefolytatni. 

 

(9) Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait 

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

tekintet nélkül végrehajtható. 

 

(10) A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, be 

kell vonni a területileg illetékes kamarát. 

 

 

 

• Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi 

osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a nyári gyakorlat 

teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást. 

 

• Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára 

megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, 

hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – osztályozó 

vizsgát tegyen. 

 

• Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik évfolyamának, a 

szakiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló 

nem bocsátható szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, 

ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

 

• A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a 

fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév 

folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

 

• A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggesztheti. 

 

• A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes 

képviselője képviselheti. 

 

• A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés során 

elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés folytatója nem 

az iskola – a gyakorlati képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), tanulószerződés 

esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés 

megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a 

tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet vagy a 

területileg illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a 

szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell 

kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

 

• A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be kell 

fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a gazdálkodó 
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szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel kapcsolatban 

tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

 

• A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell 

a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

 

• A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság 

folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

 

• A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a 

tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott 

nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás 

vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 

 

• A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a 

rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. 

Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői 

vélemény. 

 

• A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés 

elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló mellett szól. 

 

• A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell 

a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok 

szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb 

nyolc nappal elhalaszthatja. 

 

• A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

 

• A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 

érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban 

részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

 

• Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, 

ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, a határozat 

megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

 

• A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat 

számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, a 

felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást, valamint az előzetes 

végrehajthatóságra vonatkozó esetleges rendelkezést. 

 

• A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés 

indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

 

• A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a határozatot 

hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a 
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határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy 

kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

 

• Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A 

fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához benyújtani. 

 

• A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

 

• A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

 

• A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az előző bekezdésben 

meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, továbbá 

az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

 

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

esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, 

igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója 

megállapítja az előző bekezdésekben meghatározott kizárási ok fennállását. 

 

• A kérelem (fellebbezés) benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem 

elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

• A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá – a 

megrovás és a szigorú megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat ellen benyújtott kérelem 

kivételével – az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének 

bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre 

hivatkozással. 

 

• A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nktv. 37. § (2) bekezdésben meghatározott 

határidőn (közléstől, ennek hiányában tudomásra jutástól számított 15 nap) belül nem nyújtottak be 

eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A 

másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

• A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A másodfokú döntés 

azonnali végrehajtását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési-oktatási intézménybe járó többi 

tanuló nyomós érdeke indokolja. 

 

• A független vizsgabizottság és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy 

intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő, a tanuló a 

kormányhivatalhoz, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a hivatalhoz – a 

döntést követő öt napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést a kormányhivatal, a hivatal három munkanapon belül bírálja el. A fellebbezés 

benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 
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