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1. Bevezetés 

 

 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 

a Károly Róbert Általános Iskola  

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési 

szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 

 

 

1.1 A SZMSZ célja, tartalma 

 

 

A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. 

 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 

szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

 

1.2 Jogszabályi háttér 

 

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, 

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, 

tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati 

rendszerét tartalmazza. 

 

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

információszabadságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

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

tankönyvellátás rendjéről 

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 
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1.3 Az SZMSZ elkészítésének alapelvei 

 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, 

alapdokumentumaihoz is. 

 

E dokumentumok a következők: 

1.  Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok: 

 Alapító okirat (KLIK) 

 Pedagógiai program (nevelési program és a helyi tanterv) 

 Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) 

 Házirend 

  

 2. Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok: 

 Kollektív szerződés 

  

 3.  Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó 

szabályok: 

 A közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata 

 Az Iskolai Szülői Szervezet (ISZSZ) szervezeti és működési szabályzata 

 Az Iskolai Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 

 

A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata, hogy 

olyan – a magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő – iskolai szervezetet és működést 

hozzon létre, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, 

valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és 

működési szabályzatában kell meghatározni: 

 

 a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a 

vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, 

 a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 

 a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel, 

 a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a 

vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti 

egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 

 az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendjét, 

 a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, 

valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás 

formáját, rendjét, 

 a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 
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 a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartást, 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatokat, 

 a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a 

pedagógusok munkájának segítésében, 

 az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

rendjét, 

 az intézményi védő, óvó előírásokat, 

 bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 

 annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai 

programról, 

 azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési 

joggal ruházza fel, 

 a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi 

eljárás részletes szabályait, 

 az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 

 az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 

 az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri 

leírás mintákat, 

 mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-

oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály 

rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. 

 

  

1.4 Az SZMSZ hatálya 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre (dolgozók, 

tanulók), valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, 

létesítményeit. 

 

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

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken, a rendezvények ideje alatt. 

 

 
2. Intézményi alapadatok 

 

 

2.1 Intézményi azonosítók 

 

A közintézmény:  

 neve: Károly Róbert Általános Iskola 
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 székhelye: 1151 Budapest, Bogáncs utca 51-53. 

 telephelye: - 

 alapító okirat száma: 373/2011. (V. 25.) 

 alapító okirat kelte: 2011. július 13. 

 alapítás időpontja: 2011. 

 OM-azonosító száma: 201544 

 törzsszáma: 792525 

 

 

2.2 Az intézmény tevékenységei 

 852010 Alapfokú oktatás 

 

2.2.1 Az intézmény alaptevékenységei 

 852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

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

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évf.) 

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.) 

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évf.) 

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 

 

2.2.2 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

 tanulók tankönyvellátásának támogatása (normatív); 

 tanulók ingyenes tankönyvellátása 

 szakmai és informatikai fejlesztési feladatok; 

 pedagógus szakvizsga, továbbképzés; 

 

 

 

3. Szervezeti felépítés 

 
 

3.1 A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése 
 

3.1.1 Az iskola szervezete 

 

a) az iskola igazgatósága 

 

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

közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: 
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 az igazgatóhelyettesek, 

 gyermek,- és ifjúságvédelmi felelős, 

 GMK körzeti gondnoka. 

 

Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint 

az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában 

megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

 

A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős:  

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  

 a takarékos gazdálkodásért,  

 gyakorolja a KLIK által leadott munkáltatói jogokat,  

 és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

nem utal más hatáskörébe.  

 

Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  A 

nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá:  

 a pedagógiai munkáért,  

 az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért,  

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért,  

 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire is átruházhatja.  

 

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

és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő 

ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a 

félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

Az igazgató munkáját két igazgatóhelyettes segíti: 

 5-8. évfolyam (felső tagozatos), általános igazgatóhelyettes [igazgatóhelyettes (1)], 

 1-4. évfolyam (alsó tagozatos) igazgatóhelyettes [igazgatóhelyettes (2)], 

 

Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. 

Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az 

igazgatóhelyettesi megbízás határozott időre szól [Kjt.23. § (3)]. Az intézményvezető-helyettes 

(igazgatóhelyettes) magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezető megbízás ellátására 

pályázatot kell kiírni. 

 

Az igazgatóhelyettes(ek) és a más vezető beosztású dolgozó(k) munkájukat munkaköri leírásuk, 

valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 
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Az igazgató helyettesítésének rendje: 

Az igazgatót távollétében – a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével – 

 - az általános igazgatóhelyettes, 

 - annak távolléte esetén az igazgatóhelyettes (2), 

 -  rendkívüli esetben – a három vezető egyidejű távolléte esetén – az igazgatót a 

Közalkalmazotti Tanács elnöke és egy munkaközösség vezető együtt helyettesíti. 

 

Az igazgatóság rendszeresen, hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az 

igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. 

b.) az iskola vezetősége 

 

Az iskola vezetőségének a tagjai: 

 az igazgató, 

 az igazgatóhelyettesek, 

 GMK körzeti gondnoka, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői, 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

 a közalkalmazotti tanács elnöke és tagjai, 

 a helyileg reprezentatív szakszervezet vezetője, 

 

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen havonta egyszer – a nevelőtestületi 

munkaértekezletet megelőzően - tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről 

írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. 

 

Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. 

c.) az iskola dolgozói 

 

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

fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói 

munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.  

 

3.1.2 Az iskola szervezeti egységei 

 

Az iskola szervezeti egységei:  

 

1. oktatási egység: 

  1/a  

 felső tagozatos pedagógusok,  

 könyvtáros, pszichológus 

1/b 

 alsó tagozatos pedagógusok, 

 fejlesztő pedagógus 
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2.  nevelő-oktató munkát segítő egység: 

 szabadidő szervező,  

 oktatás technikus, 

 rendszergazda, 

 pedagógiai asszisztens, 

 iskolatitkár 

   

A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll: 

 1/a oktatási egység élén   - igazgatóhelyettes (1) 

 1/b oktatási egység élén   - igazgatóhelyettes (2) 

 nevelő-oktató munkát segítő egység élén - igazgató 

 

 

 

3.1.3 Pedagógusok közösségei - Nevelőtestület 

 

A pedagógus közösségre – nevelőtestület – vonatkozó szabályozási részt az 2. sz. melléklet 

tartalmazza, azaz a “Nevelőtestület Szervezeti és működési szabályzata”. 

 

 

3.1.4 Tanulók közösségei 

 

a.) Az osztályközösség 

 

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

osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a 

feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri 

leírásuk alapján végzik.  
 

Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 

 egy fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe (az 1. 2. évfolyam 

osztályait 1-1, arra rátermett tanuló képviseli). 
 

b.) A diákkörök 

 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 

önszerveződő diákkörök felsorolását a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-

egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

c.) Az iskolai diákönkormányzat 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  
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Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik.  

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata 

szerint alakítja.  

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata 

alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.  
 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola 

igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell:  

 az iskolai élet egészéről,  

 az iskolai munkatervről, 

 a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, a 

 az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

 

A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés 

összehívásáért az igazgató felelős.  

 

 

3.1.5 Szülői szervezetek (közösségek) 

 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 

szervezet működik (Iskolai Szülői Szervezet – ISZSZ) 
 

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

Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: 

 elnök, 

 elnökhelyettes, 

 gazdasági felelős 

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

elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 
 

Az Iskolai Szülői Szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az Iskolai Szülői Választmány 

(ISZV). Az iskolai szülői szervezet választmányának munkájában az osztály szülői szervezetek 

elnökei, vehetnek részt. 

 Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.  

 Az iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek 

több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza.  
 

Az iskolai szülői szervezet választmányának ülését az iskola igazgatójának tanévenként legalább két 

alkalommal tájékoztatni kell az iskola feladatairól, tevékenységéről. 
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Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

 képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében, 

 véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a 

tanulókkal kapcsolatosak, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 

 

3.2 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája 

 

3.2.1 A vezetők és az iskolai közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 

 

a.) Az igazgatóság és a nevelőtestület 

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott 

pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

 

A kapcsolattartás fórumai: 

 az igazgatóság ülései, 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések. 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

 

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tantestületi szobákban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

szóbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

 

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

vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével. 

 

 

b.) A nevelők és a tanulók 

 

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

tajékoztatja: 
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 az igazgató 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén, 

o  a diákközgyűlésen évente legalább két alkalommal,  

o az iskola épületében elhelyezett hirdetőtáblákon keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon. 

 

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

szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  

 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.  

 

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

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

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

 

c.) A nevelők és a szülők 

 

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

tájékoztatja: 

az igazgató 

o a szülői szervezet választmányi ülésen félévente, 

o az iskolai szülői értekezleten tanévenként egy-két alkalommal, 

o az intézmény bejáratánál elhelyezett hirdető táblán keresztül, 

o az iskola honlapján időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

az osztályfőnökök 

o az osztály szülői értekezletén. 

 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek 

szolgálnak: 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadó órái, 

 tanuló értékelésére összehívott megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 

 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. A 

munkatervben foglaltak alapján az osztályfőnökök hívják össze a szülői értekezletet. Indokolt 

esetben – szülői kezdeményezésre - rendkívüli szülői értekezlet hívható össze, de ehhez a szülők 

(adott osztály) több mint 50 %-ának kezdeményezése és aláírása szükséges. Az összejövetelen az 

osztályfőnöknek hivatalból részt kell vennie. 

 

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 
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képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  

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

szabályzatáról, intézményi minőségirányítási programjáról, illetve házirendjéről az iskola 

igazgatójától, valamint igazgatóhelyetteseitől 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 személyeknél, illetve intézményeknél található 

meg: 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél, 

 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 az iskola portáján; 

 az iskola irattárában;  

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

 az osztályfőnököknél; 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 az Iskolai Szülői Szervezet vezetőjénél. 

 

A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő 

beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 

3.2.2 A szakmai munkaközösségek nevelőtestületen belüli helye és szerepe, kapcsolattartásának 

rendje 

 

 

a) A munkaközösségek célja 

 

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, 

annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A 

nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. 

/Knt. 71. § (1)/ 
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A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

 

b) A szakmai munkaközösségek feladatai 

 

A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: 

 

 fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, 

 javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai 

előirányzatainak felhasználására, 

 Szervezi, és az intézményvezetővel egyezteti a pedagógusok továbbképzését,  

 támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

 összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, 

 felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 

 összeállítja a vizsgák (különbözeti, osztályozó, javító, helyi stb.) feladatait és tételsorait, 

 kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket, 

 végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, 

 kiválasztja az iskolában használható tankönyveket (tantárgyak, osztályok, csoportok és 

tanévek szerint). 

 

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

belső ellenőrzésében is. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője akkor is közreműködhet, ha 

nem szerepel az Országos szakértői névjegyzékben. 

 

c) A munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 

A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé 

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

Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. 

  

A munkaközösség-vezető további feladatai és jogai: 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, 

 értekezleteket hív össze, 

 bemutató foglalkozásokat szervez, 

 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó 

tanmeneteit,  

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tématervek szerinti előrehaladást 

és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az 

intézményvezető felé, 

 összeállítja a pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves 

munkaprogramját, 

 beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésre, a munkaközösségi tagok 

jutalmazására, kitüntetésekre stb. 
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d) Az intézmény szakmai munkaközösségei: 

 

- Alsó tagozatos humán munkaközösség 

- Alsó tagozatos reál munkaközösség 

- Társadalomtudományi és művészeti munkaközösség 

- Természettudományi és reál munkaközösség 

- Idegen nyelvi munkaközösség  

- Osztályfőnöki, sport, egészséges életmód, szabadidős munkaközösség 

 

e) A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai 

 

A nevelőtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségre 

ruházza át az alábbi jogköreit: 

- a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása, 

- a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 

- továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 

- jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, 

- a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése, 

- a szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése. 

 

 

3.3 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

a) Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény működtetőjével: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, 

Újpalota Önkormányzata 

 Gazdasági Működtetési Központ (GMK) 

- XV. kerület óvodái, alap- és középfokú intézményei 

- Kerületi Nevelési Tanácsadó 

- „FIÓKA” Gyermek – és Ifjúságjóléti Központ 

- Gyámhivatal 

- Ifjúsági és Sportközpont 

- Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

- Csokonai Művelődési Ház 

- 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és 

GYPSZK 

- Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

 

  A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

 

b) Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 

 Az iskolát támogató, Bogáncs utcai iskolásokért alapítvány kuratóriumával, 

 Az alábbi intézményekkel: ÁNTSZ, Vöröskereszt, 
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 Kerületi Nevelési Tanácsadó, „FIÓKA” Gyermek – és Ifjúságjóléti Központ, Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet, 

 Történelmi egyházak gyülekezeteivel. 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgatóhelyettesek a felelősek. Az 

egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve 

rögzíti. 

 

 

c) A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a kerületi Szakorvosi Rendelőintézet illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel 

megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módját az 

intézmény Pedagógiai Programjának 2.8 „Az iskola egészségnevelési és egészségfejlesztési 

programjáról” szóló fejezete szabályozza. 

 

d) A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában 

működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a kerületi szakmai munkaközösségek 

munkájába. 

 

e) A köznevelési törvény 24 § (3) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet 

  nem működhet. 

 

f) A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a „FIÓKA” Gyermek – és Ifjúságjóléti Központtal, az önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatalával, ill. a főváros valamennyi gyermekjóléti 

szolgálatával. A munkakapcsolat folyamatos fenntartása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

munkakörébe tartozik. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem elvei és gyakorlata 
 

Az iskolai szociális munka célja: 

 a tanulók, a pedagógusok és a szülők részére adekvát szakmai segítség nyújtása 

 az elsődleges prevenció segítése 

 az észlelő- és jelzőrendszer működésének segítése 

 egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése 

 a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása 

lehetőségeik maximális kihasználása érdekében 

 a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése 

 a 6 – 14 éves korosztály szociális jólétének javítása 

 

Az iskolai szociális munkás (gyermek,- és ifjúságvédelmi felelős) konkrét feladatai: 

 érdekvédelem 

 információnyújtás és tanácsadás (szociális és mentális segítségnyújtás), segítő beszélgetés 

 kulturális és szabadidős programok szervezése 

 felvilágosítás (szexuális, a serdülőkor problémái, devianciák, stb.) 
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 folyamatos egyéni esetkezelés 

 családlátogatások 

 értékeket, normákat közvetítő szerepet tölt be az iskola és a családok között, feltárja a 

szülő – gyermek – tanár közti konfliktust 

 rendszeres kapcsolattartás diákokkal, tanárokkal, gyermekvédelmi felelősökkel, iskolai 

diák önkormányzatokkal és a szociális/segítő intézmények képviselőivel, egyéb, az 

iskolában dolgozó szakemberekkel. 

 nevelőtestületi és egyéb értekezleteken való részvétel, amely a tanulási és/vagy 

magatartási problémákkal küzdő gyermekekről is ad tájékoztatást 

 fegyelmi tárgyalásokon való részvétel 

 pályaválasztás és továbbtanulás elősegítése 

 adminisztráció a szociális munka etikai kódexének, és az adatvédelmi törvénynek 

megfelelően 

 aktuális pályázatok ismertetése, az egyéni pályázási lehetőségekre való figyelemfelhívás a 

diákok körében 

 szóróanyagok és tájékoztató füzetek beszerzése a fiatalokat érintő aktuális témákról 

 jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltek tájékoztatása 

 

Az iskolai szociális munkában végezhető tevékenységek: 

 információnyújtás az iskolai szociális munkáról, a családsegítő- és gyermekjóléti 

szolgálat működéséről, a gyermekvédelemről és az ehhez kapcsolódó jogszabályokról, a 

gyermeki jogokról és kötelességekről 

Fórumai:  

- iskolavezetés értekezlete 

  - tantestületi értekezlet 

  - osztályfőnöki órák 

  - szülői értekezletek 

  - diákönkormányzat, diákparlament 

 egyéni tanácsadás fogadóórák keretében  

 családgondozás, családlátogatás 

 prevenció: 
- szabadidős tevékenységek, klubfoglalkozások szervezése, vezetése 

- drog, alkohol és dohányzás megelőzése érdekében felvilágosító foglalkozások tartása 

- bűnmegelőzési programok szervezése és lebonyolítása 

 egyéb tevékenységek: 

- az egész iskolát érintő programokban való részvétel 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának segítése 

- koordinációs feladatok a különböző segítő intézmények között a gyors és hatékony 

segítségnyújtás érdekében 

Az iskolai szociális munka célcsoportjai: 

 veszélyeztetett gyermekek 

 hátrányos helyzetű gyermekek 

 az iskola valamennyi gyermeke 

 tanári közösség 

 szülők 
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A veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos feladatok  

 A veszélyeztetett gyermekek felmérése az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős közreműködésével. A veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, 

ez alapján a további teendőkre javaslattétel. Szükség esetén azonnali beavatkozás, jelzés, 

kapcsolatfelvétel. 

 A veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése, és adott esetben javaslattétel a változtatásra, pl.: hasonló 

problémával küzdő gyermekekből álló csoport kialakítása, szükség esetén külső 

szakember bevonásával. 

 A veszélyeztetettség megszüntetése. 

 Segítő beszélgetések, tanácsadás, információközvetítés biztosítása. 
  

A hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos feladatok 

 A hátrányos helyzetű gyermekek körének felmérése. 

 A hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján további teendőkre javaslattétel.  

 A hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése, és adott esetben javaslattétel a változtatásra. Szükség esetén, közös 

csoportélményen alapuló, hasonló problémával küzdő gyermekek csoportjának, 

foglalkozásának kezdeményezése, szervezése. 

 Szükség szerinti segítségnyújtás a hátrányos helyzetű tanulók veszélyeztetettségének 

megelőzésére. 

 Segítő beszélgetések, tanácsadás, információ-közvetítés biztosítása. 
 

Az iskola valamennyi gyermekével kapcsolatos feladatok: 

 Általános prevenciós tevékenységek (kreatív csoportok, kirándulások, személyiség-

fejlesztő csoportok működtetése stb.). 

 Drog, alkoholfogyasztás és dohányzás megelőzése érdekében felvilágosító programok 

szervezése. 

 Bűnmegelőzési programok szervezése, lebonyolítása. 

 Mentálhigiénés programok bevezetésének elősegítése. 

 Tanulók számára hasznos szünidei táborok, szabadidős programok szervezése. 

 Tájékoztatás a gyermeki jogokról, a gyermek érdekeinek képviselete. 

 

A tanári közösségben végzett szociális munka feladatai: 

 Szoros együttműködés és közös szemlélet kialakítása. 

 Nevelőtestület tagjaival való kapcsolattartás. 

 Információ áramoltatás. 

 Szoros munkakapcsolat kialakítása az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével 

 Tájékoztatás jogszabályváltozásokról. 

 

Szülők körében végzett szociális munka feladatai: 

 Együttműködés kialakítása. 

 Segítő beszélgetés, információ közvetítés, tanácsadás. 

 Közvetítés más szolgáltatásokhoz (nevelési tanácsadó, pszichológus, tanulási képességet 

vizsgáló bizottság, gyermek-ideggondozó, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat stb.) 
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 Családlátogatások  

 Tájékoztatás a támogatásokról, intézményekről, lehetőségekről. 

 

Egyéb feladatok: 

 Külső intézményekkel való kapcsolatfelvétel, ha a gyermek, család érdekei és a probléma 

megoldása úgy kívánja. 

 A szakmai tevékenységet segítő programok szervezése és megvalósítása érdekében 

pályázatok írása, illetve abban való közreműködés. 

 Adminisztráció végzése, feljegyzések az egyéni tanácsadásról, beszámolók, statisztikák 

elkészítése 

 Ismertetők, szóróanyagok gyűjtése, készítése. 

 

 

4. A működés rendje 
 

 

4.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

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

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 az alapító okirat 

 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 a házirend 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

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

- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 

4.1.1 Az alapító okirat 

 

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

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

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

4.1.2 A pedagógiai program 

 

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

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  
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Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 

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

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

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

tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának 

kötelezettségét. 

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

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá – 

jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, 

minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat,  

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

osztályfőnök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 

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

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik 

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

olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással 

szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

4.1.3 Az éves munkaterv 

 

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

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

Az intézmény éves munkatervét a munkaközösségek munka- és rendezvénytervei alapján az 

igazgató készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a 

munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és 

a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően 

a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és az iskolai 

hirdetőtáblán is el kell helyezni. 
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4.1.4 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben 

alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során 

feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú 

másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

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

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

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 

 

4.2 Az intézmény működési rendje 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig – az igénybevétel szempontjából - 6.00 órától 

22.00 óráig tart nyitva úgy, hogy 24 órás őrző-védő szolgálat működik. Az iskola igazgatójával 

történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is 

látogatható, ill. rendezvény szervezhető. 

  

Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül 7.30 óra és 17.00 óra között az iskola 

igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.  

 A vezetők benntartózkodásának rendjét egy hétre előre kell írásban meghatározni.  

 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető 

után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő 

jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.  

 

Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem 

tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik 

tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.  
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Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00 óra és 16.00 óra között kell megszervezni. 

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza: az 1. és 2. óra után 15 perc, a többi 10 

perc. 
 

A tanulószobai csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik és maximum 17.00 óráig tart. 
 

Az iskolában 6.30 órától a tanítás kezdetéig, az óraközi szünetekben és délután, a tanítás 

befejezésétől 17.30 óráig tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott 

épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának 

megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. A pedagógus ügyeletet az általános 

igazgatóhelyettes szervezi. 
 

Az iskolában egyidejűleg 11 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra, az ügyeleti beosztás a megfelelő 

szinteken kifüggesztésre kerül. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi 

épületrészekre terjed ki: 

 földszinti aula, 

 tornatermi öltözők, 

 első szint, 

 udvar, 

 régi – új épület alsós osztályok. 

 

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

(távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos 

engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola 

elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanórák befejezése után, 17.00 óráig, vagyis a délutáni nyitva 

tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. 

 

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

8.00 óra és 16.00 óra között. 
 

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 iskolai ügyeletet hetente (szerda) kell 

megszervezni. 
 

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 balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

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

az iskola igazgatója sem adhat felmentést. 



§ Károly Róbert Általános Iskola  SZMSZ 2013 § 

 23 

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). 
 

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

érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani. A portaszolgálatot ellátó szervezet 

dolgozója köteles feljegyezni a belépő nevét, a belépés célját, a belépés és a távozás idejét. 
 

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

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.  

  

Az iskola épületében dohányozni nem lehet! Az iskola épületén kívüli dohányzóhelyek kijelölése az 

igazgató feladata, a vonatkozó jogszabályok alapján. 
 

Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság 

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

 

Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az iskola igazgatója 

felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a 

környezetvédelemmel, a társadalmi-közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel 

függ össze. 

 

 

4.3 A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

 

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

foglalkozások működnek: 

 tanulószoba, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 iskolai sportköri foglalkozások, 

 tömegsport foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 egyéni foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkozások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

 

4.3.1 A tanulószoba működésére vonatkozó általános szabályok 

 

 A tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési 

szabályzat előírásai alapján. 
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 A működés rendjét az iskola vezetése állapítja meg a szervezeti és működési szabályzat 

előírásai alapján, a tanulókra az iskola házirendjében rögzítettek érvényesek. 

 A foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján 

történhet a nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

 

4.3.2 Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

 

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

az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés 

tanév elején történik, és egy tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

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

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

igazgatója adhat. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a 

vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell 

rögzíteni. 

  

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

 

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

leírásuk alapján végzik. Az iskola igazgatójával történt előzetes megállapodás alapján, tanórán kívüli 

foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

évente egy alkalommal, az iskola munkatervében meghatározott időpontban osztályaik számára 

kirándulást szerveznek. 

  

A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

 

A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell. 

 

 

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

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

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

foglalkozások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és 

költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

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

szabadidős programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és 
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múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). Tanulók részvétele a szabadidős 

rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Ha a szülők nem 

tudják befizetni a felmerülő költséget, és a program tanítási időben van, akkor a tanuló az adott 

évfolyam másik osztályában tanórai foglalkozásokon vesz részt. 

 

 

Szülőktől beszedett pénzre vonatkozó előírások: 

 

 

A pedagógusok az iskola Pedagógiai Programjában, és éves Munkatervében rögzített – és alább 

tételesen felsorolt – eseményekre, rendezvényekre beszedhetnek pénzt. Alapvető elvárás 

azonban, hogy a pedagógus - a vonatkozó jogszabályok alapján - elismervényt adjon ki a befizető 

szülőknek, illetve tanulóknak az átvett pénzekről, akármilyen címen szedi be azokat. Az átvett 

pénzeket előírásszerűen adminisztrálni (bevételezés, kiadás) kell, és felhasználásukról 

tájékoztatni szükséges az érdekelteket. A pénz beszedési körbe tartoznak: 

- osztálypénz, 

- tanulmányi kirándulások részvételi díja, 

- nyári táborok térítési díja, 

- külföldi utak (testvériskolai kapcsolat, külföldi nyelvi tábor) részvételi díja, 

- erdei iskola térítési díja, 

- kulturális rendezvények költségei (színház, mozi, múzeum… stb. jegyek, belépők) 

 

A pedagógus - abban az esetben, ha a pénz beszedése és felhasználása között hosszabb idő telik 

el - köteles a teljes összeget elkülönített betétként pénzintézetben elhelyezni. A beszedett 

pénzösszeg felhasználásáról készült elszámolást az osztály SZMK vagy az iskolai SZV elnöke 

köteles ellenjegyezni. 

 

 

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

versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért 

a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

 

Az iskola a tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít. A napközi otthonba (iskolaotthon) és a 

tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók igény szerint napi háromszori étkezésben (tízórai, 

ebéd, uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára az iskola ebédet (menza) 

biztosít.  

 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az 

iskolai könyvtár működésének szabályait saját szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és 

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet 

biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt 

hitoktató végzi. 
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4.4 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és folyamatosságot 

teremt az iskola mindennapi életében, szerepe lényeges az érték- és normaközvetítés területén. 

Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi, és folyamatosan bővíti hagyományait. A hagyományteremtő és 

hagyományápoló munkánk során támaszkodunk a nevelőtestület és a tanulóközösség 

véleményére, javaslataira, valamint figyelembe vesszük az iskolahasználói elképzeléseket is. A 

tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához való tartozást, ugyanakkor az 

egyéni arculat jól megkülönbözteti intézményünket más iskoláktól. 

 

Jelképeink az iskola névadójához, I. Károly (Róbert) magyar királyhoz kapcsolódnak: 

- jelvény: kettős pajzs, a belső színe kék, benne arany Anjou-liliom; a külsőben két oldalt a 

felirat – Károly Róbert / Általános iskola; a pajzs tetején arany korona, 
 

      
 

- zászló: színe kék-sárga, rajta az iskola jelvénye, s az iskola neve. 

 

A rendezvények iskolánk egész életét átfogják, a személyiségformálás fontos eszköze. A 

nyilvánosság előtt zajlanak, ezért ezek az iskoláról alkotott jó vélemény, az iskola jó hírnevének 

letéteményesei. Olyan rendezvényeket tartunk, melyekhez érzelmileg, értelmileg is kötődünk, s 

élmény szintjén egyaránt megjeleníthetők, többek között: 

 

Kiemelt rendezvények: 

 

- Nemzeti és állami ünnepek: 

 Október 23. 

 Március 15. 

- Október 6. - „Az aradi vértanúk napja” 

- Kulturális és ünnepi rendezvények 

- Tanévnyitó 

- Ballagás 

- Tanévzáró ünnepély 

- Jeles napok, világnapok (Föld Napja, Víz világnapja, Környezetvédelmi világnap, Zene 

világnapja, Magyar Kultúra Napja, …) 

 

Iskolai szintű rendezvények: 

 

- Ki mit tud? 

- Mikulás bál 

- Luca napi vásár 

- Gyertyagyújtás 
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- Farsangi bál 

- Károly Róbert Napok rendezvénysorozata: 

o Károly Róbert és kora történelmi játék és műveltségi vetélkedő 

o Meseszínház 

o Apródképző 

o Művészeti Gála 

o Károly Róbert napi vigasságok 

 

Iskolai szintű versenyek: 

 

- alsós népdaléneklési verseny, 

- alsós tanulmányi verseny, 

- alsós szavalóverseny, 

- szaktantárgyi vetélkedők, 

- felső tagozatos 

 szavaló- 

 felolvasó- 

 helyesírási verseny, 

- Károly Róbert vers- és prózamondó verseny (kerületi), 

- művészeti kiállítások, 

- sportversenyek, 

- csocsó- és biliárd verseny 

 

Egyéb iskolai rendezvények: 

 

- tanulmányi kirándulások, 

- erdei iskola,  

- nyári táborok (életmód, sport, kézműves), 

- pályaválasztási börze, 

- iskolai takarítási akció, 

- nyílt napok az alsó. és felső tagozatban, 

- „Itt élnek közöttünk a hősök”, koszorúzás és megemlékezés Karsa Ferenc ’48-as 

honvédtiszt sírjánál, 

- Környezetvédelmi Hét 

 

 

4.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

4.5.1 A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai 

 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 

működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 
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munkavégzéséről, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

4.5.2 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek, 

 munkaközösség-vezetők, 

 külső szakértők (igazgatói megbízás alapján). 

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül 

bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 

4.5.3 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága (hiányzások, 

érdemjegyek adminisztrációja, oktatási dokumentumok kitöltése), 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:  

o az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

o a tanítási óra felépítése és szervezése, 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

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

tanítási órán, 

o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek 

határozzák meg.), 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás, 

 osztályozó, javító vizsgák szervezése, lebonyolítása, 

 versenyek szervezése, lebonyolítása, 

 szakmai továbbképzéseken való részvétel, pályázatok írása, 

 szakmai munkaközösségek óraelosztása, túlórák megállapítása, 

 tanóravédelem (hiányzók szakszerű helyettesítése, órák pontos megtartása). 

 

 

4.5.4 Intézményi mérések és értékelés 

 

Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 40. §-a írja elő a (11) bekezdésben, hogy az 

intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének 

folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 

végrehajtását. 

Célunk a kiszámítható, tervezhető mérések, értékelések rendszerének működtetése annak 

érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés 

alapja legyen a minőségi munkavégzésben.  



§ Károly Róbert Általános Iskola  SZMSZ 2013 § 

 29 

Feladataink: 

 a meglévő mérési, értékelési gyakorlat folyamatos fejlesztése 

 a bevált kérdőívek, feladatlapok alkalmazásával összehasonlító elemzések készítése 

 a mérési, értékelési eredmények beépítése a mindennapi munkába 

 a tanulói teljesítmények nyomon követésének folyamata 

 felmérések testnevelés órán 

 tanulási képességek vizsgálata az általános iskola 1. évfolyamán 

 

 

Az intézményi minőségbiztosítási tervben megfogalmazott fejlesztési stratégiák: 

 

„Az egész intézményt átfogó mérési, értékelési rendszer kidolgozása és működtetése 

 Partneri igényfelmérés 

 Neveltségi mérések 

 Tudásszint mérések 

 Irányított önértékelés, szervezeti klíma 

 Mérési szakember továbbképzése. 

 Külső mérések lebonyolítása.” 

 

Az országos mérési feladatok keretében rendszeresen mérnünk, értékelnünk kell az 

intézményünkben folyó pedagógiai tevékenységet, így különösen az alapkészségek, képességek 

fejlődését. Az oktatásért felelős miniszter évente a tanév rendjéről szóló rendeletében határozza 

meg az országos mérési feladatokat. Az országos mérés, értékelés eredményét az oktatásért 

felelős minisztérium a hivatalos honlapján teszi közzé. A mérés, értékelés során szerzett 

intézményi szintű adatokat- a további feldolgozhatóság céljából- hozzáférhetővé kell tennünk. A 

mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik 

évfolyamán minden tanuló estében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének 

vizsgálatára. A fenntartó köteles nyilvánosságra hozni a nevelési-oktatási intézmény munkájával 

összefüggő értékelést. 

 

 

4.6 A könyvtár működése (melléklet – könyvtári SZMSZ) 

 

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében 

iskolai könyvtár működik.  

 

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának 

biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

 

Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, 

melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 
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Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros-tanár és a szaktanárok rendszeres kapcsolatot tart fenn az 

alábbi könyvtárakkal: 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet könyvtárával, 

 a kerületi iskolák könyvtáraival. 

 

Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtár 

vezetője a felelős, feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat és a gyűjtőköri 

szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével 

történik. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok 

csoportjai. 

 

4.7 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 

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

tankönyvellátás rendjéről. 
 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 7. § (1) előírásai alapján az iskolai 

tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az iskola 

igazgatója határozza meg minden év december 15-ig.  

 

Ugyanezen törvény 29. § (3) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása 

megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés 

elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. 

Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői 

szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat. A tankönyvellátással, a tanulók 

tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg. 
 

4.7.1 A tankönyvellátás célja és feladata 
 

 Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek 

(a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb 

feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.  

 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás 

vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai 

tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a 

tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az 

iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át. 
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 Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni 

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv 

kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a 

tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló 

szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az 

igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.  

 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi 

közzé. 

 

4.7.2. A tankönyvfelelős megbízása 
 

 Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a 

különböző tankönyvforgalmazókkal a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést 

köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazóktól értékesítésre átveszi.  

 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az igazgató a felelős. 

Az igazgató minden tanévben december 15-éig elkészíti a következő tanév 

tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben 

közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős), aki részt vesz a 

tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való 

közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele kötött megállapodásban meg 

kell határozni a feladatokat és a díjazás mértékét.  

 Az intézmény a megvásárolt könyvekről számlát nem adhat, mert alapító okiratában e 

tevékenység nem szerepel. Nem adható számla az ingyenes tankönyvellátás rendszerében a 

normatív kedvezmény igénybevételével megvásárolt tankönyvekről sem. 

 

4.7.3 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 
 

 Az iskolai tankönyvfelelős minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló 

kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni.  

 E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló 

törvény 8.§ (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre (a továbbiakban: 

normatív kedvezmény), továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény 

nyújtására és mely feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új 

osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

 A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy 

azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 

nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az 

értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, 

ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. 

 A tankönyvfelelős a korábban meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány 

tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen 

tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában november 

24-ig ismerteti az intézmény vezetőjével. 

 A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további 

kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A 

normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap 
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benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az 

igénylőlapra, amelyet aláírásával igazol. 

 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása 

szükséges: 

1. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;(a családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai 

igazolószelvényt) 

2. tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

3. sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

4. rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat. 

 A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen 

alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható. 

 Az iskola faliújságon illetve a tanári hirdetőtáblán valamint az iskola honlapján elhelyezett 

hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, 

feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. A 

normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell részesíteni azt, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli támogatás a szülő 

illetőleg nagykorú tanuló írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi 

eredményének figyelembe vételével adható.  

 Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján, 

illetve a szülő hozzájárulásával kezel. 

 

4.7.4  A tankönyvtámogatás módjának meghatározása 

 

 A korábbiakban meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év november 

30-ig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az 

iskolai diákönkormányzatot. 

 Az intézmény igazgatója minden év december 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás 

módját, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykorú tanulót. 

 

4.7.5 A tankönyvrendelés elkészítése 

 

 A tankönyvfelelős minden év február 28-áig elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja 

az intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok 

tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés 

elkészítéséért díjazás jár, a díj összegét megállapodás szabályozza.  

 A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való 

hozzájutás lehetőségét. 

 A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes 

tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, 

például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

 Az iskolának legkésőbb június 10-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – 

közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a 
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jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az 

iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége. 

 

 

4.8. Intézményi védő, óvó előírások 

 

4.8.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója 

megállapodást köt a kerületi Szakorvosi Rendelő Intézetének vezetőjével. 
 

A megállapodásnak biztosítania kell: 
 

 az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként 

meghatározott napokon és időpontban); a védőnő iskolában történő tartózkodását, 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat: évente egy alkalommal, 

o belgyógyászati vizsgálat: évente két alkalommal, 

o szemészet: évente egy alkalommal, 

o hallás: évente egy alkalommal, 

 a tanulók fizikai állapotának mérését évente két alkalommal, 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

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

két alkalommal, 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

 

4.8.2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 

kapcsolatosan és a balesetek esetén 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 

 

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

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

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

 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat.  
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Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal 

a következő esetekben: 

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

o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

o a házirend balesetvédelmi előírásait, 

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

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 

rendjét, 

o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

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

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

 

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

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

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

 

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

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 

tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

 

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

baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti 

időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

 

a) Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 

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

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

 ha szükséges orvost kell hívnia, 

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

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

 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt 

venni. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

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

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

 

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a 
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baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

 

b) A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján 

 

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést 

okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy 

példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy 

példányát az iskola őrzi meg. 

 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 

Az iskolának igény esetén biztosítania kell a szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőjének 

részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

 

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

 

4.8.3. 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. 

 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, 

köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős 

vezetővel. 

 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 
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 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel értesíteni (riasztani) 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 pedagógus a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell 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! 

 

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

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

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy az 

általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

 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 eljárni a további biztonsági 
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intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének 

utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

 

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

napokon be kell pótolni. 

 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv”-ként megjelölt 

igazgatói utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes 

intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó 

terv)” c. igazgatói utasítás 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 lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségében kell 

elhelyezni: 

 igazgatói iroda. 

 

Az intézmény kiürítési terve kifüggesztésre kerül az épület valamennyi helyiségében és a 

folyosókon. 

 

 

4.9 A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

4.9.1 A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

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

szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

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

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a 

tanév végéig köteles megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

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

rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 
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Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

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

rendkívüli időjárás stb.). 

 

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

tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról 

tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az osztályfőnök 

véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, 

magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  

 

 

4.9.2 A tanulói késések kezelési rendje 

 

A késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az 

osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a 

rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

 

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

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

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel 

együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó 

szabálysértési eljárást. 

 

 

4.9.3 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítések  

 

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

előírásai szerint történik. 

 

 

Tanköteles tanuló esetében: 

 első igazolatlan óra után: a szülő értesítése 

 további igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

 a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző, kormányhivatal, 

gyermekjóléti szolgálat értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 a harmincadik igazolatlan óra után: szabálysértési hatóság, a gyermekjóléti szolgálat 

postai úton történő ismételt értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

 az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző és a kormányhivatal értesítése 

 

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

következményeire.  
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4.9.4 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

 

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

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

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

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  

 

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

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

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

oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és 

fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A 

dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni 

köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot 

tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást 

mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást 

illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További 

megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  

 

 

4.9.5 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

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

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

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

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

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

30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

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

megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

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

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő 

kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az 

észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati 

javaslatba beépítik. 

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

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

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a 
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bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló 

teremben. 

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

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

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

tanulónak és szülőjének. 

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

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

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

az irat ezen belüli sorszámát. 

 

 

4.9.6 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

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

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

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

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

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

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

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

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

szülőt nem kell értesíteni 

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

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

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

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

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez 

a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 
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 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

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

álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

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

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

hónapra felfüggeszti 

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

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

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

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

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben 

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

fokozódása 

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

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

 

4.10 Az intézményi dolgozók béren kívüli juttatásai 

 

4.10.1 A jutalmazással kapcsolatos eljárási rend 

 

A pedagógusok jutalmazásával kapcsolatban az igazgató összegyűjti a munkaközösségek vezetőinek 

javaslatait. A nem pedagógus munkatársak jutalmazásával kapcsolatban a gazdasági ügyintéző és az 

igazgatóhelyettesek tesznek javaslatot. A jutalmazásról az iskolavezetőség dönt. 

 

4.10.2 A pedagógusok jutalmazásának alapelvei 

 

A jutalom mindenkor kiváló munkát, valódi többletteljesítményt tükrözzön. A mérhető, 

összehasonlítható tevékenységet mindenki esetében egységesen kell mérni. Azonos személyeknél a 

többféle szempont egymástól függetlenül érvényesüljön. A jutalmazás szempontjai a tantestület 

körében előre ismertek, nyilvánosak legyenek. 

 

4.10.3 A jutalmazás általános szempontjai 

 

A jutalmazás vegye figyelembe: 

 a kiváló szakmai munkát, 

 a pedagógusok munkafegyelmét, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartását, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontosságát, 

 a tanulmányi, kulturális és sport versenyekre történt valódi és eredményes felkészítést, 

 a tanórán kívüli kötelezettségek /pl. ügyeletek/ ellátását és nem ellátását, 

 a tanórán kívüli nevelési munkát (pl. iskolai versenyek, osztályprogramok szervezése: 
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színház, múzeum, mozi, stb.), 

 az iskola külső kapcsolataival összefüggő tevékenységet, 

 iskolai és kerületi bemutató órák tartását, 

 iskolai szintű diákprogram lebonyolítását, továbbá azokon való aktív részvételét, 

 táborozások szervezését, a táborozáskor végzett munkát, 

 évi tanulmányi kirándulás szervezését, az ott végzett munkát, 

 betegség, vagy egyéb ok miatt tartósan hiányzó kolléga helyettesítését, 

 az iskolai ünnepség szervezését, 

 sikeres pályázatok írását és a felhasználás lebonyolítását. 

 

Az igazgató illetve a szakszervezetek javaslatai alapján, vagy időszakos feladatok kapcsán egyéb 

szempontokat is figyelembe vehet az iskolavezetés. 

 

4.10.4 A jutalom mérséklésének elvei 

 

A jutalmazási összeg mérsékelhető, elvonható, ha: 

 a dolgozó súlyos etikai vétséget követett el, 

 a dolgozó munkájával kapcsolatban az ellenőrzés hiányosságokat, vagy az őt érintő 

munkaterületen tapasztalható hibákkal kapcsolatban személyes felelősségét állapította 

meg, 

 a dolgozó figyelmeztetésben részesült, vagy ellene fegyelmi eljárás folyt. 

 

4.10.5 Kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés  

 

Az intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismeri el meghatározott munkateljesítmény elérését, 

– a helyettesítést kivéve – többletfeladatok ellátását, a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli 

foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavégzést. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-

kiegészítés megállapítható – a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére – 

meghatározott időre. A meghatározott időre szóló kereset-kiegészítést havi rendszerességgel kell 

fizetni, amely egy tanítási évnél hosszabb időre nem szólhat, de több alkalommal is 

megállapítható. 
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5. Záró rendelkezések 
 

 

 

 

5.1 A SZMSZ hatálybalépése 

 

A SZMSZ 2013. év szeptember hó 1. napján, az igazgató jóváhagyásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg 

érvényét veszti 2011. szeptember 1-jétől érvényes és jóváhagyott (előző) SZMSZ. 

 

 

5.2 A SZMSZ felülvizsgálata 

 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és 

tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

 

5.3 A SZMSZ nyilvánosságra hozatala 

 

 Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

 A SZMSZ egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézménynél tekinthető 

meg: 

- az intézmény fenntartójánál 

- igazgatónál 

- könyvtárban 

- tanári szobában 

- iskola titkárságán 

- az iskola honlapján 
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7. Mellékletek 
 

 

 
 

 

 

1. számú melléklet: Szervezeti ábra 

 

  2. számú melléklet: Nevelőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

3. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat 

 

  4. számú melléklet: Könyvtári SZMSZ 
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A nevelőtestület a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (1-3) bekezdése alapján 

a következők szerint határozza meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát: 

 

1. A szabályzat célja, hatálya 

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza a nevelőtestület: 

- részletes működési rendjét, ezzel egységes rend alkalmazását követelje meg a testület 

működése során, 

- működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználási rendjét, 

- működésével kapcsolatos tájékoztatási rendszert, 

- hatáskörei gyakorlási rendjét. 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

 - a nevelőtestület tagjaira, 

 - az intézményvezetőre, 

 - szükség esetén az óraadó tanárra. 

 

 

2. Általános rendelkezések 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető készíti el, és a nevelőtestület fo-

gadja el. 

 

A nevelőtestület megnevezése: 

Károly Róbert Általános Iskola 

Nevelőtestülete 

 

A nevelőtestület székhelyének címe: 

  1151 Budapest, Bogáncs utca 51-53. 

 

 

3. A nevelőtestület szerepe 

 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 

 

4. A nevelőtestület működési feltételei 

 

A nevelőtestület működésének feltételeit az intézmény költségvetésén keresztül a fenntartó 

biztosítja. 

 

 

5. A nevelőtestület feladata, hatásköre 

 

A nevelőtestület feladatát és hatáskörét a közoktatási tárgyú jogszabályok, valamint az intéz-

mény belső dokumentumai határozzák meg. 
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A nevelőtestület általános feladata, hogy 

- döntést hozzon nevelési és oktatási kérdésekben,  

- döntsön az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, 

- egyéb ügyekkel kapcsolatban véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen. 

 

A nevelőtestület jogosítványai: 

- döntési jogkör, 

- véleményezési jogkör, 

- javaslattételi jogkör, 

- értékelési jogkör, 

 

5.1. A nevelőtestület döntési jogköre 

 

A nevelőtestület döntési jogköre kiterjed az alábbiakra: 

 - a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 - az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása, 

 - az intézmény éves munkatervének elkészítése, 

 - az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

 - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 - a házirend elfogadása, 

 - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, → 

 - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, → 

- a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, → 

- az intézményvezetői, - helyettesi pályázathoz készített vezetési programmal össze-

függő szakmai vélemény kialakítása, 

 - jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 

A nevelőtestület döntési jogköréből az adott osztályban tanító nevelői testület döntési jogkörébe 

utalja: 

→ a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítását, 

→ a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést,  

→ a tanuló osztályozó vizsgára bocsátását. 

 

 

5.2. A nevelőtestület véleményezési jogköre 

 

A nevelőtestület véleményezési joga azt jelenti, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben 

ilyen jogköre van, nem hozható döntés a véleményének kikérése előtt. A véleményezési jog-

körben adott vélemény a döntéshozóra nézve nem kötelező, de jogsértést követ el akkor, ha a 

véleményeztetést elmulasztja. 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben, így különösen a következőkben: 

- a tantárgyfelosztás kihirdetés előtti véleményezése, → 

- a pedagógusok külön megbízásai, → 

- az igazgatóhelyettesek megbízása és a megbízás visszavonása, 

- a szakmai célú pénzeszköz felhasználása, → 

- a beruházási és fejlesztési tervek, 

- a tanulóközösség döntési jogköre gyakorlásának véleményezése, 
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- a diákönkormányzat egyes döntései, 

- az iskolába felvett tanulók osztályba/csoportba osztása, 

 

A nevelőtestület véleményezési jogköréből a kibővített vezetőség véleményezési jogkörébe utalja 

a következő ügyeket: 

→ a pedagógusok továbbképzésben való részvétele, 

→ a továbbképzés erkölcsi és anyagi elismerése, 

→ a pedagógusok egyes megbízásainak megállapítása, 

→ a költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása, 

→ az iskola belső rendje, munkarendje, helyiségek használata,  

 

A nevelőtestület véleményezési jogköréből a szakmai munkaközösségek véleményezési 

jogkörébe utalja:  

 → a tantárgyfelosztással kapcsolatos ügyeket (kihirdetés előtti véleményezés is). 

 

 

5.3. A nevelőtestület javaslattételi jogköre 

 

A nevelőtestület javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés-

ben. 

 

5.4. A nevelőtestület értékelési jogköre 

 

A nevelőtestület évente értékeli a minőségirányítási program végrehajtását. Az értékelését és a 

javasolt intézkedéseket meg kell küldenie a fenntartónak. 

 

 

5.5. Egyéb jogok 

 

A nevelőtestület további joga, hogy:  

 

 - döntsön a nevelőtestületi értekezlet összehívása kezdeményezésének elfogadásáról, 

- döntsön a nevelési program, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és 

működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz 

történő kereset benyújtásáról, 

- kialakítsa működésének és döntéshozatalának rendjét, amennyiben erről jogszabály 

nem rendelkezik, 

 - döntsön a vélemény kialakításának módjáról, 

 - döntsön az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 

 - döntsön a továbbképzési program elfogadásáról, 

- engedélyezze a javítóvizsgát, ha a tanuló elégtelen osztályzatainak száma meghaladja 

a kettőt, 

- engedélyezze, hogy a tanuló a következő tanév megkezdése után tegyen eleget az 

előző tanév tanulmányi követelményeinek, 

- amennyiben az intézményben nem működik iskolaszék, akkor a felülbírálati kérelmet 

a tagjaiból megválasztott bizottság közreműködésével megvizsgálja, 

 

A nevelőtestület kötelessége, hogy 
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- a jogkörébe tartozó ügyekben döntését legkésőbb az iktatástól (iktatás hiányában a 

kézhezvételétől) számított tizenötödik napot követő első ülésén meghozza, 

- biztosítsa a nevelőtestület tagjainak a nevelőtestület tevékenységében való közremű-

ködés lehetőségét. 

 

Jogorvoslat: 

- a nevelőtestület, ha jogainak megsértését tapasztalja vagy vélelmezi, tizenöt napon 

belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. (A fenntartó döntése ellen – 

a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – bírósághoz lehet fordulni.) 

 

 

6. A nevelőtestület létszáma, tagjai, szervei 

 

A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, 

valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalma-

zottja. 

 

A nevelőtestület tagjainak névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A melléklet aktualizálásáért az intézményvezető tartozik felelősséggel. 

 

 

7. A nevelőtestület működési rendje 

 

7.1. A nevelőtestületi értekezletek 

 

A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha az intézményvezető, továbbá, ha a nevelő-

testület 50 %-a kéri. Ha a szülői szervezet vagy a diákönkormányzat kezdeményezi a nevelő-

testület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 

A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti. Az intézményvezető 

távollétekor, akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes gondoskodik a nevelőtestü-

let összehívásáról és az intézményvezető távollétében vezeti az értekezletet. 

A nevelőtestületi értekezletet fő szabályként az intézmény székhelyére kell összehívni. 

Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, az értekezlet a székhe-

lyen kívül máshová is összehívható. 

 

Az ülés összehívása 

- szóban, vagy 

- írásos meghívó kiküldésével  

történik. 

Indokolt esetben lehetőség van az értekezlet írásbeli meghívó nélküli összehívására: 

- telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, 

- egyéb szóbeli meghívással. 

Szóbeli meghívás esetén - lehetőség szerint - biztosítani kell az előterjesztések meghívottak-

hoz történő eljuttatását. 

 

A meghívónak, meghívásnak (a továbbiakban meghívó) célszerű tartalmaznia: 

- az ülés helyét, 

- az ülés időpontját, 

- a tervezett napirendeket, 
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- a napirendek előadóit, 

- az ülés összehívójának nevét. 

 

A meghívóhoz indokolt esetben mellékelni kell az előterjesztéseket. 

Az írásbeli meghívás esetében meghívót és az előterjesztéseket az értekezlet időpontja előtt 

hat nappal előbb ki kell küldeni. (Az előbbiekben meghatározott határidőt a szóbeli meghívó 

esetében is alkalmazni kell.) 

 

A tanév rendes értekezletei az alábbiak: 

- a tanévnyitó értekezlet, 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

- alkalmankénti nevelési értekezlet, 

- tanévzáró értekezlet, 

- kéthavi rendszerességgel munkaértekezlet 

 

Rendkívüli értekezletet össze kell hívni, ha az intézményvezető vagy a nevelőtestület egyhar-

mada kéri. Rendkívüli értekezlet összehívását kezdeményezheti a szülői szervezet és a diák-

önkormányzat. 

 

7.2. A különböző jogkörök gyakorlása 

 

A nevelőtestület a különböző jogköreivel kapcsolatos döntéseit az értekezleten hozza. 

Az értekezlet akkor döntésképes, ha az értekezleten a nevelőtestület tagjainak legalább két-

harmada, jelen van. 

Ha a szükséges számú tag nincs jelen, akkor az értekezlet döntésképtelen. A döntésképtelen 

ülést öt napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. 

 

A nevelőtestületi értekezleten a tagok szavazati joggal vesznek részt. 

A meghívottak közül az állandó meghívottakat tanácskozási jog illeti meg az értekezlet va-

lamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan. 

 

Az értekezlet meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a 

meghívottak közül az(oka)t, aki(ke)t egy-egy napirendi pontra korlátozva hívtak meg (pl.: 

panaszos). 

 

7.3. A nevelőtestületi értekezlet vezetése 

 

A nevelőtestületi értekezlet vezetése során ellátandó feladatok: 

a) az értekezlet döntésképességének megállapítása, 

b) jegyzőkönyv-hitelesítők választása, 

c) napirend elfogadása,  

d) napirendenként: 

- vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó 

megadása,  

- a vita összefoglalása, 

- az indítványok szavazásra való feltevése, 

- döntési javaslatok szavaztatása, 

- a szavazás eredményének megállapítása számszerűen, 

- a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése, 
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e) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése, 

f) időszerű kérdésekről tájékoztatás, 

g) tájékoztatás a korábban hozott döntések végrehajtásáról, eredményéről, 

h) az értekezlet bezárása. 

 

A nevelőtestületi értekezlet lehet nyilvános és zárt. 

 

Az intézményvezető zárt ülést tart, ha: 

- az érintett (illetőleg hozzátartója) a nyilvános ülésbe nem egyezik bele, vagy  

- egyéb ok miatt az érintett személyiségi jogainak védelme azt indokolja. 

 

7.4. A vita és a döntéshozatal módja 

 

A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előter-

jesztő jogosult. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz 

képest új információkat kell tartalmaznia. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a fórum tagjai és a meghívottak kérdést 

intézhetnek. 

A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevéte-

lekre. 

 

Az intézményvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi 

fel szavazásra. 

 

A nevelőtestület a döntéseit hozhatja: 

 - egyszerű szótöbbséggel, valamint 

 - minősített többséggel. 

 

Az egyszerű szótöbbség esetében: a nevelőtestület az értekezleten egyszerű szótöbbséggel 

dönt, azaz adott javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének „igen” szavazata 

szükséges. 

 

A minősített többség esetében: a nevelőtestület az értekezleten minősített többséggel dönt, 

ekkor a döntéshez a tagok legalább 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges. 

A nevelőtestület a döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többséggel 

dönt azonban a következőkről: 

 - az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatról, 

 - a házirendről, 

 - a nevelési, illetve a pedagógiai programról. 

 

A nevelőtestület a döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. A jelenlévő tagok egy-

negyedének indítványára név szerinti szavazás rendelhető el. 

A név szerinti szavazás alkalmával az intézményvezető a névsor alapján minden tagot sze-

mély szerint szólít és a kapott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szava-

zás végén a tag a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 
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7.5. Előterjesztés 

 

Előterjesztésnek minősül a nevelőtestületi értekezleten ismertetett, az ülés napirendjéhez kap-

csolódó: tájékoztató, beszámoló, javaslat, döntés-tervezet. 

Az előterjesztés általában írásos, melyet a meghívóval együtt ki kell küldeni a tagoknak. Ha a 

téma terjedelme, jellege nem indokolja, lehetőség van szóbeli előterjesztésre is – az írásos 

előterjesztés indokoltságáról az intézményvezető dönt. 

 

 

7.6. Döntési javaslat 

 

A döntési javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy az intéz-

ményvezető által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. 

A javaslat részei: 

a) a döntés szövege, 

b) végrehajtást igénylő döntéseknél 

- a végrehajtásáért felelős személyek neve, 

- a végrehajtás határideje. 

 

A nevelőtestület döntéseit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell 

ellátni. A döntések sorszáma mellett fel kell tüntetni a döntéshozatal időpontját. 

A döntések jelölése a következő formában történik: 

....../20.. év (...................... hó ... nap) számú döntés. 

 

Az intézményvezető gondoskodik a döntések nyilvántartásáról. 

 

 

7.7. A jegyzőkönyv 

 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a megjelent tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napi-

rendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntése-

ket. 

Zárt ülés esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben (érintett vagy 

szakértő) vannak jelen. 

A jegyzőkönyv elkészíttetéséről az intézményvezető gondoskodik. Az értekezlet jegyző-

könyvét az iskolatitkár vezeti és készíti el. A jegyzőkönyvek hitelesítése céljából jegyzőkönyv 

hitelesítő(k) választható(k). Ennek szükségességéről adott értekezleten döntenek. 

 

A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni: 

- a napirend tárgyát, 

- az előterjesztőt vagy előterjesztőket, 

- az előadókat, 

- a hozzászólókat. 

A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

A nevelőtestület döntéseit – az intézményvezető által megfogalmazott javaslat alapján – sza-

vazással hozza. 

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, illetve há-

nyan tartózkodtak. 
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A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hozott döntést. 

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 

- a meghívót, 

- a jelenléti ívet, 

- az írásos előterjesztéseket. 

A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és – ha van(nak) – a jegyzőkönyv 

hitelesítő(k) írják alá. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyveket naptári évenként külön kell tárolni (külön a nyílt és a zárt ülés jegyző-

könyveit). 

 

7.8. A nevelőtestület tagjainak jogai és kötelességei 

 

A nevelőtestület tagjának joga, hogy 

- részt vegyen a nevelőtestület munkájában, 

- elmondja véleményét, hozzászólását a nevelőtestületi értekezleten, 

- javaslatot tegyen a nevelőtestület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, témák-

ban. 

 

A nevelőtestület tagja köteles 

- részt venni a nevelőtestület munkájában, a döntéshozatalban az intézkedések megté-

tele során, 

- lehetőség szerint előre bejelenteni, ha az ülésen nem tud megjelenni, 

- a tudomására jutott titkot megőrizni és védeni a személyiségi jogokat. 

 

 

8. A tisztségviselők feladata 

 

Az intézményvezető feladata, hogy  

 - irányítsa a nevelőtestület munkáját, 

 - előkészítse a nevelőtestület jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalását, 

 - vezesse az értekezletet, 

 - képviselje a nevelőtestületet. 

 

Az intézményvezető-helyettes feladata, hogy 

 - segítse az intézményvezető feladatainak ellátását,  

 - az intézményvezető akadályoztatása esetén ellássa az intézményvezető feladatait. 

 

A nevelőtestület egyes feladatai, feladatcsoportjai ellátása érdekében  

 - állandó, illetve 

 - ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 

 

A bizottságok döntési jogosítványokat általában nem kapnak, csak döntés-előkészítési tevé-

kenységet láthatnak el. 
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9. Záró rendelkezések 

 

 

Ezen szabályzat az SZMSZ mellékleteként és azzal együtt került elfogadásra.  

 

 

Budapest, 2013. május 2. 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Kovács Tibor 

     igazgató 
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1.sz. melléklet 

 

 

A nevelőtestület tagjai 

 

 

 

Név: Lakcím: Beosztás: 

1. Kovács Tibor 1153 Budapest, Deák utca 6. III/11. igazgató 

2. Kőszegi Árpádné 1151 Budapest, Vácbattyán u. 22. igazgatóhelyettes 

3. Szabóné Baranyai Edit 1151 Budapest, Csobogós u. 9. I.4. igazgatóhelyettes 

4. Bognár Károlyné 1151 Budapest, Kossuth u. 63.IV.7. tanár, mk. vez. 

5. Bognárné Szőllősy Anna 1041 Budapest, Templom u. 4. I.1. tanító 

6. Csomó Tiborné 1162 Budapest, Szénás u. 50. tanító 

7. Daoudné Farkas Margit 1152 Budapest, Kinizsi u. 166. tanár 

8. Dávidné Haász Erika 1048 Budapest, Galopp u. 9. II.3. tanító 

9. Deákné Oláh Marianna 1156 Budapest, Nyírpalota u. 36. X.65. tanár, mk. vez. 

10. Gárdonyiné Balog Ágota 
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 

118. IV. 24. 
tanító 

11. Gottfried Györgyné 1153 Budapest, Bocskai u. 5-7.IV./416. tanító 

12. Hajduné Csaba Boglárka 7181 Tevel, Alkotmány u. 211. tanító 

13. Hasznosi Tamásné 1161 Budapest, Nap u. 53/A. tanár 

14. Heizer Emma 1158 Budapest, Drégelyvár u. 5. X.64. tanár, DÖK-segítő 

15. Heim Verinika 1135 Budapest, Csata u. 19/b. V.3. tanító 

16. Hoffmanné Bozsik Éva 1151 Budapest, Rákóczi u. 5. tanító, mk. vez. 

17. Katonáné Vajna Helga 1131 Budapest, Göncöl u. 41/B. I/13. tanító 

18. Kerekesné Tőrincsi 

Krisztina 
1151 Budapest, Csobogós u. 1. tanító 

19. Kiss-Busné Kolonits 

Krisztina 
1151 Budapest, Árokhát út 31. tanító 

20. Klinkóné Kovács Katalin 1152 Budapest, Öregfalusi u. 14. tanár 

21. Ludvig Csaba 1125 Budapest, Monda u. 4. oktatás technikus 

22. Magineczné Váradi Éva 1151 Budapest, Bem u. 42./A tanár 

23. Nagy Andrea 2151 Fót, Hársfa u. 2. tanár 

24. Nagyné Kinczly Enikő 1145 Budapest, Bosnyák u. 19/A Fsz.1. tanító 

25. Németh Gábor 1135 Budapest, Csata u. 19/b. V.3. tanító 

26. Orbán Mónika 1048 Budapest, Homoktövis u.78. III. tanár 

27. Palkó Nóra 9700 Szombathely, Gyöngyös p. sét. 1. pszichológus 
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28. Panker Józsefné 1153 Budapest, Bethlen G. u. 98/A. tanár 

29. Petényiné Egri Erzsébet 1151 Budapest, Aporháza u. 41. tanító 

30. Rózsa Ferencné 1151 Budapest, Kanizsai D. u. 34. tanár 

31. Ruttkayné Lukács Mária 1151 Budapest, Énekes u. 31. III.7. tanár, mk. vez. 

32. Schlosser Péterné 1151 Budapest, Lenvirág u. 18. tanító 

33. Serédiné Szabó Márta 1151 Budapest, Sín u. 20. tanító, mk. vez. 

34. Szabó Anita 5300 Karcag, Soós István u. 9. tanár 

35. Szaniszlóné Czinó Mária 1043 Budapest, Berda J. u. 34. IX.57. tanító 

36. Szegedi Nóra 3950 Sárospatak, Komáromi J.u.18. fejlesztő pedagógus 

37. Szuhenyákné Papadaki 

Hajdo 
1148 Budapest, Jerney u. 70. X.35. tanár 

38. Szűcsné Buczkó Éva 1048 Budapest, Dunakeszi u. 4. I.3. 
tanár, gyerm.- és 

ifj.véd. felelős 

39. Tősér Zsuzsanna 1151 Budapest, Vácegres u. 3. I.6. tanító 

40. dr. Ujszászi Andrásné 1041 Budapest, Rózsa u. 44.I.8. tanító 

41. Vona Pálné 1132 Budapest, Visegrádi u. 61.V.51. tanár, mk. vez. 

42. Zsótér Andor 1046 Budapest, Eötvös J. u. 6. tanító, KAT-elnök 
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Szabályzat típusa: 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
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Intézmény székhelye, címe: 1151 Budapest, Bogáncs utca 51-53. 

Intézmény OM-azonosítója: 201544 
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A Károly Róbert Általános Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 43. §-ban biztosított jogkörében, az intézmény szervezeti és működési szabályzata 3. 

számú mellékleteként a következő adatkezelési szabályzatot fogadta el. 

 

 

I. Általános rendelkezések 
 

 

1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 

az alkalmazottak, valamint a tanulók adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő 

adatvédelmi követelmények szabályozása. 

 

2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok: 

 a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 2–3., 7. §.-ai 

 a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 

83/B–D §-ai és 5. számú melléklete. 

 

3. A szabályzat hatálya: 

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottjaira, 

minden közalkalmazottjára, továbbá az intézménnyel jogviszonyban álló tanulóra. 

 

4. E szabályzat alapján kell ellátni 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

 a tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: tanulói 

adatkezelés). 

 

5. E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése után, 

illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

A gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti 

jogviszony fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 

 

6.  A Szabályzatban használt fogalmakat a Függelék értelmező rendelkezései tartalmazzák. 
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II. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 

 

 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 

Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 az intézmény vezetője, 

 az érintett közalkalmazottak tekintetében a teljesítményértékelést végző vezető (vezető-

helyettes), 

 iskolatitkár, titkársági ügyintéző, 

 személyügyi adatkezelésben bármely formában közreműködő közalkalmazott, 

 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. 

Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és 

kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, 

illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

A teljesítményértékelést végző vezető (vezető-helyettes) felelősségi körén belül gondoskodik 

arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a 

jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

A vezető felelős azért, hogy az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 

feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák. 

 

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 

2.1  A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

 név, születési hely és idő, állampolgárság; 

 lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám; 

 közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

— iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

— munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 

— besorolással kapcsolatos adatok, 

— 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, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás 

és annak jogosultjai, 

— szabadság, kiadott szabadság, 

— alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

— az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei. 

 

2.2 A köznevelésről szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően 

megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a 

közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetésére szolgál a Szabályzat melléklete szerinti 

adatlapok formájában. 
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2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 

közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal kapcsolatban álló 

adatait. 

 

2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában 

– adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

 

2.5 Az intézmény külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, 

valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

 

2.6. A köznevelésről szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény alapnyilvántartási 

adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését a munkaköri leírással feladatkörébe utalt 

ügyintéző végzi, aki titoktartási kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatot köteles tenni. 

 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

 

3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az iskolatitkár (továbbiakban: megbízott 

személy) végzi. Feladatkörén belül a megbízott adatokat kezeli. 

 

3.2 A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó látja el. 

 

3.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás VII. adatköréből a munkából való rendes szabadság 

miatti távollét időtartamának nyilvántartását az iskolatitkár vezeti. 

 

3.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásokról szóló VI. adatköréhez tartozó 

nyilvántartást az iskolatitkár vezeti, amelyből egy példányt a tárgyév zárását követően a 

személyzeti anyagok közé kell helyeznie. 

 

3.5  A megbízott személy felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy: 

 az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az 

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

 a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az 

intézményvezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak 

már nem felel meg, 

 ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 

kezdeményezze az intézményvezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás 

engedélyezését, 

 a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás 

körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

 

3.6 Személyügyi nyilvántartási feladatban működik közre minden olyan közalkalmazott, aki az 
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intézménynél tevékenysége során közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörével és a 

személyi irattal összefüggő adatot is kezeli. 

 

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

 

4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – a 

következő kivétellel – papíralapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett 

adatokat ki kell nyomtatni a közalkalmazott: 

 adatainak első alkalommal történő felvételekor, ebben az esetben az érintett 

közalkalmazott aláírásával igazolja az adatok valódiságát, 

 áthelyezéskor, 

 közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, valamint 

 a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére (azokat az adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed). 

 

4.2  A 4.1 pont alapján készített iratokat személyi iratként kell kezelni. 

 

4.3 A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése és végleges áthelyezése esetén azonnal és véglegesen törölni kell a 

közalkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra 

alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók. 

 

4.4 A technikai azonosító a közalkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az egyéni 

azonosítót az intézmény nem változtathatja meg a közalkalmazotti jogviszony fennállása 

alatt. A technikai azonosítóról az adatok megismerése végett a jogosultakon kívül másnak 

tájékoztatás nem adható. 

 

4.5 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás technikai védelmére vonatkozó szabályokat az 

informatikai szabályzat tartalmazza. 

 

4.6 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat 

a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

 

4.7 A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8 pont szerinti 

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az 

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

 

4.8 Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott 

esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére 

használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek. 

 

4.9 Az adattovábbítás a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik. Az 

illetményszámfejtő hely részére történő adattovábbítást a megbízott személy irányítja. 
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5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 

 

5.1 A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 

kérhet a személyi irataiba való betekintésről, az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 

 

5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, egyéb esetekben az iskolaigazgatótól írásban kérheti. A közalkalmazott felelős 

azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, 

teljesek és aktuálisak legyenek. 

 

5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

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

aktualizálásáról. 

 

6. Személyi irat 

 

6.1 Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező 

iratokat is), felhasználása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 

közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

6.2 A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint az 

elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell 

iktatni és kezelni. 

 

6.3  A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak: 

 a személyi anyag iratai, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 

 

6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

7. Személyi irat kezelése 

 

7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a megbízott személy feladata. 

 

7.2  A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: 
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 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D §-ában meghatározott 

személyek: 

 a közalkalmazott felettese, 

 a teljesítményértékelést végző vezető, 

 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 

 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

 az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló 

szerv és a munkavédelmi szerv. 

 más jogviszony alapján keletkezett iratokba az arra vonatkozó törvény szerint jogosultak 

(adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr) 

 

7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat, valamint a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelete iratkezelési előírásai alapján történik. 

 

7.4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésének elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi anyagot 

annak a szervnek, amely azt megküldte. 

 

7.5  A személyi anyag tartalma: 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 

 a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 

 az erkölcsi bizonyítvány, 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

 iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 

 a kinevezés és annak módosítása, 

 a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

 a címadományozás, 

 a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

 a teljesítményértékelés, minősítés, 

 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 

 a közalkalmazotti igazolás másolata. 

 

7.6  A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni. 

 

7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell 

készíteni. A megbízott személy összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát. A törvény 

eltérő rendelkezésének hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat 

nem tárolható. 

 

7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e 
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célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. 

 

7.9 A személyi anyagnak „Betekintési lap”-ot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a 

személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, a betekintés időpontját, 

a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A „Betekintési lap”-ot a személyi 

anyag részeként kell kezelni. 

 

7.10 A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 

alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését 

követően jogosultak betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 42. §-ában foglalt eseteket. 

 

7.11 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot 

le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a 

központi irattárban kell elhelyezni. Az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő 

aláírását rögzíteni kell. 

 

7.12 A személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig 

nem selejtezhető. 

 

 

 

III. A tanulók adatainak kezelése, továbbítása 
 

 

 

1. Felelősség a tanulók adatainak kezeléséért 

 

1.1 Az intézmény vezetője felelős a tanulók adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat előírásainak 

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

 

1.2 Az arra kijelölt személy felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó 

területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért. 

 

1.3 A pedagógusok, az osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógus, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, iskolapszichológus, valamint az arra kijelölt személy a munkaköri leírásukban 

meghatározott adatkezeléssel összefüggő feladatokért tartoznak felelősséggel. 

 

1.4 A megbízott személy és a feladatköre szerint illetékes gazdasági ügyintéző felelős a pénzügyi 

elszámolásokhoz kapcsolódó személyes adatok szabályszerű kezeléséért. 
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2. Nyilvántartható és kezelhető tanulói adatok 

 

2.1 A tanulók személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nyilvántartások 

vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, egészségügyi 

célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő mértékben, 

célhoz kötötten kezelhetők. 

 

2.2 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyilvántartott adatok: 

 a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar Köztársaság 

területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

 a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 

 a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

 felvételivel kapcsolatos iratok, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok, 

 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a többi adat a szülő hozzájárulásával, továbbá 

 a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához 

és igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és 

kedvezményre való jogosultsága. 

 

3. Az adatok továbbítása 

 

A tanulói adatok a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. szóló törvényben meghatározott célból 

továbbíthatók az intézményből: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 

rendellenességre vonatkozó adatok, 

c) a magatartás és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül, a szülőnek, 

f) a gyerek iskolai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett óvodához, iskolához 

g) az egészségügyi, iskolai egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségi 

állapotának megállapítása céljából, 

h) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából. 

 

4. Az adatkezelés- és továbbítás intézményi rendje 

 

4.1  A tanulói adatkezelésre és továbbításra jogosultak: 

az intézményvezető, a  helyettes, a pedagógus feladatköre vagy megbízása szerint, gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős, balesetvédelmi felelős, iskolatitkár. 

 

4.2 Az iskolatitkár feladata a tanulói nyilvántartásra szolgáló névsor vezetése. A névsort és a 

nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes 
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személynek biztosítja.  

 

4.3 A balesetvédelmi felelős kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, jegyzőkönyvet, a 

jogszabályban meghatározottak szerint. 

 

4.4 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatokat, a 3. h) pontban írt 

adattovábbításra vonatkozó iratot. Nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi 

étkezési díj megállapításához szükséges adatokat. A kedvezmények megállapításához 

szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül részt vesz az SZMSZ szerinti 

igazgatóhelyettes. 

 

4.5 Az intézményvezető adhatja ki a 3. a), b), f) és h) pontban írt adattovábbításról szóló iratokat. 

Az irat előkészítőjét az intézményvezető jelöli ki. 

 

4.6  Az illetékes vezető-helyettes adja ki a 3. g) pont szerinti adattovábbításról szóló iratokat. 

 

4.7 A pedagógus, osztályfőnök a tanuló haladásával, tanulmányai, magatartása és szorgalma 

értékelésével, hiányzásával összefüggő adatokat közölheti a szülővel. 

 

4.8 Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás 

kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul 

szolgáló jogszabályt. Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, 

hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. 

 

4.9  Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

 

4.10 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban 

történő megsemmisítéséről, ha azok nyilvántartása már nem tartozik a közoktatásról szóló 

törvényben és jelen Szabályzat II/2.1 pontjában leírt célok körébe. 

 

5. Titoktartási kötelezettség 

 

5.1 Az intézményvezetőt, helyettest, a beosztott pedagógust, gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőst, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a tanuló felügyeletének ellátásában, 

hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli minden 

olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a tanulóval, szülővel való 

kapcsolattartás során szerzett tudomást. 

 

5.2 A kiskorú gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve ha az 

adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

 

5.3 Az adat közlése akkor is sérti, súlyosan veszélyezteti a gyermek érdekét, ha olyan 

körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a tanuló testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői 

magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. 
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5.4 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő 

megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a 

nevelőtestületi értekezleten. 

 

5.5 A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentést – a pedagógus, 

a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a nevelőtestület javaslatára vagy saját döntése alapján 

– az intézményvezető kezdeményezheti írásban. 

 

5.6 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermekek adatainak a köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az adatok 

nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az 

adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

 

5.7 A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban 

adatok nem közölhetők. 

 

 

 

IV. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási 

kötelezettség 
 

 

1. A tanuló fejlődésének nyomon követése 

1.1 Az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus – jogszabályban meghatározottak 

szerint – köteles részt venni az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. A 

méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum 

alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható. A 

tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-értékelés során 

keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, s e 

célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a közoktatási feladatkörében 

eljáró oktatási hivatal részére. Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan 

módon kapcsolni lehet az önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális 

helyzetére, a tanulási és életviteli szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására 

vonatkozó adatokat. 

Az adatokat a tanulói jogviszony megszűnését követő ötödik tanítási év végén törölni kell. 

Az iskola az önkéntes adatszolgáltatással gyűjtött adatokat a dokumentumoknak a 

közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak történő megküldést követő három 

munkanapon belül törli. 

A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel, 

a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai intézkedések 

kidolgozása és megvalósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt, a 

tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével 

átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének megállapításával 

kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára. Ha a tanuló átlépéssel iskolát vált, adatait 
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– beleértve a mérési azonosítót is – a másik iskolának továbbítani kell. Az iskola értesíti a 

közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik 

iskolának küldte tovább. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a feldolgozott 

adatokat a honlapján az érintett tanuló és szülője részére hozzáférhetővé teszi. 

 

1.2 A középiskola és a szakiskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, 

hogy az ott végzett tanulók – a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán – a 

tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középiskola és a szakiskola 

megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért 

tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és 

személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben 

szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

2. A pályakövetési rendszerbe történő adatszolgáltatás 

2.1 A szakiskola és a szakközépiskola a szakmai vizsga letételéről jelentést küld a pályakövetési 

rendszer működtetéséért felelős szerv részére. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, 

tanulói azonosító számát, a megszerzett szakképesítés megnevezését, a vizsga helyét és 

időpontját. Az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon feldolgozhatók, iskolánként 

csoportosíthatók, nyilvánosságra hozhatók. Az adatok a megküldéstől számított öt évig 

tárolhatók. 

 

2.2 A volt tanuló jogszabályban meghatározott rend szerint információt szolgáltat a 

pályakövetési rendszer részére abban az esetben, ha nem létesített foglalkoztatási 

jogviszonyt. 

 

2.3 Ha a volt tanuló foglalkoztatási jogviszonyt létesített, a foglalkoztató szolgáltat adatot. Az 

adatszolgáltatás keretében közölni kell, hogy a volt tanulót milyen munkakörben 

foglalkoztatják, illetve milyen tevékenységet lát el. 

 

2.4 A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint – 

kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, 

amelyek közreműködnek az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában. 

 

2.5 A közoktatási információs iroda azonosító számot ad ki annak, akit pedagógus-

munkakörben, illetve nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, 

pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak. 

 

2.6 A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító 

számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az 

azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét 

és típusát, valamint OM-azonosítóját. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül 

– csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének 

megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel 

jogosságának ellenőrzésére hivatott személy részére. Az információs rendszerben adatot az 

érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet 

kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 
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2.7 A közoktatási információs iroda azonosító számot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyt 

létesített. 

 

2.8 A közoktatás információs rendszere tartalmazza a tanulói nyilvántartást. A tanulói 

nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát, anyja 

nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, diákigazolványának számát, 

valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait. A tanulói nyilvántartásból személyes 

adat – az érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű 

igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az 

igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott személy részére. A tanulói nyilvántartásban 

adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet 

kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

3. A pedagógusigazolvány 

A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői 

munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a 

pedagógiai felügyelő munkakörökben foglalkoztatottak részére – kérelemre – 

pedagógusigazolványt ad ki. A pedagógusigazolványt a közoktatási információs iroda készítteti 

el, és a munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a közoktatás 

információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. A pedagógusigazolvány tartalmazza 

továbbá az igazolvány számát, a jogosult fényképét és aláírását. A pedagógusigazolványt 

jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez szükséges adatok a 

pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók. A pedagógusigazolvány elkészítője az 

adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés 

kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a közoktatási 

információs irodával történő egyeztetését foglalja magában. 

4. A diákigazolvány 

Az iskola a tanuló részére – kérelemre – diákigazolványt ad ki. A diákigazolványt a közoktatási 

információs iroda készítteti el, és az iskola útján küldi meg a jogosult részére. A diákigazolvány 

tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, 

állampolgárságát, a tanuló aláírását, cselekvőképtelen tanuló esetén a szülő aláírását. A 

diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola nevét és 

címét. A diákigazolványon a kedvezmények igénybevételéhez szükséges további – nem 

személyes adatok – is feltüntethetők. A diákigazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint 

kell igényelni. Az elkészítéshez szükséges adatok a diákigazolvány elkészítőjéhez továbbíthatók.  

A diákigazolvány elkészítője az adatokat kezelheti, az igazolvány érvényességének megszűnését 

követő öt évig. 

Az adatkezelés a közoktatási információs irodával folytatott adategyeztetés mellett kizárólag a 

diákigazolvány elkészítését, az adattárolást foglalja magában. 
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V. Záró rendelkezések 

 

 

 

1. A Szabályzathoz értelmező rendelkezéseket tartalmazó függelék kapcsolódik. 

 

2. A jóváhagyott Szabályzat egy-egy példányát az iskolatitkári irodában, a tanári szobában 

hozzáférhető szervezeti és működési szabályzattal együtt kell kezelni. Rendelkezéseiről az 

intézmény vezetője és helyettese ad tájékoztatást. 

 

3. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 3. számú mellékletét képező jelen 

Szabályzat a nevelőtestületi értekezlet elfogadása, valamint jóváhagyása után válik 

érvényessé. 

 

 

Budapest, 2013. május 3. 

 

 

 

 

............................................ 
Kovács Tibor 

igazgató 
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Függelék 
 

 

Értelmező rendelkezések a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. §-a alapján: 

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) adatból levonható az érintettre 

vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, 

amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, 

ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 

– teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása. Adatkezelésnek számít fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése is. 

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges. 

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feltételek elvégzése, függetlenül 

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásáról – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 



 
 

 

INTÉZMÉNYI ADATLAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény neve: Károly Róbert Általános Iskola 

Szabályzat típusa: 

Károly Róbert Általános Iskola 

könyvtárának 

Szervezeti és működési szabályzata 

4. sz. melléklet 

 

Intézmény székhelye, címe: 1151 Budapest, Bogáncs utca 51-53. 

Intézmény OM-azonosítója: 201544 

Intézmény vezetője: Kovács Tibor 



 

 

Könyvtárunk Szervezeti és működési szabályzata határozza meg a könyvtár működésének és 

igénybevételének szabályait. 

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra 

hozzuk az iskola honlapján. 

 

A könyvtár működését meghatározó jogszabályok: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

11/2012. (VI. 4.) kormányrendelet NAT 

2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

iskolai tankönyvellátás rendjéről 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a Kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

20/2012. EMMI rendelet 

22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

3/1975. (VIII.17.) KM-PM számú rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

14/ 2001. (VII. 5.) NKÖM-rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 

22/2005. (IV. 18.) NKÖM-rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

 

1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok 

Az érvényes törvényi szabályozás értelmében az iskolai könyvtár az iskola 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. 

1.1. A könyvtár jellege: korlátozottan nyilvános könyvtár. 

1.2. Elhelyezkedése: az iskola épületének földszintjén (1151 Budapest, XV. Bogáncs utca                

51-53) jól megközelíthető. 

1.3. Fenntartója: A Károly Róbert Általános Iskola fenntartója és működtetője: az Állami 

Intézményfenntartó Központ. 

1.4. Az iskola szervezetében a könyvtár az iskola igazgatója és az igazgatóhelyettesek 

ellenőrzése alá tartozik. 

1.5. A könyvtár gazdasági tevékenységét az iskola igazgatója vagy az általa kijelölt 

igazgatóhelyettes ellenőrzi. 

1.6.  A könyvtár bélyegzője téglalap alakú, felirata: Általános Iskola Könyvtár 

1151 Bp. Bogáncs u. 51-53. 

A bélyegzőt az intézmény vezetője, helyettesei és a könyvtáros jogosult őrizni és használni.  

 

Könyvtárunk a jogszabályban előírt alapkövetelmények közül az alábbiakkal rendelkezik:  

 a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére és egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására;  

 legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte és szabadpolcos elhelyezése; 

 tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban biztosított 

nyitva tartás; 



 rendelkezik a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, a 

katalógus építéséhez és a különböző információhordozók használatához szükséges 

eszközökkel; 

 kapcsolatot tart a XV. kerület iskolai könyvtáraival, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a Csokonai Művelődési Központ 

Dokumentumtár és Információs Központ könyvtárával, és a helyi nyilvános 

könyvtárral, Fővárosi Szabó Ervin könyvtár Eötvös utcai könyvtárával. 

 A könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program 

alapján végzi. 

 

2. A könyvtár működésének célja 

 

A Károly Róbert Általános Iskola Budapest peremkerületének, a XV. kerületnek a kertvárosi 

részében, Rákospalotán működik. 

2.1. Az intézmény Helyi pedagógiai programjában kiemelt fejlesztési feladatok 

megvalósításának segítése: a hatékony, önálló tanulás, a kognitív kompetenciák fejlesztése, az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tanulók egyéni fejlettségéhez optimálisan 

alkalmazkodó differenciált tanulásszervezés, a tehetség kibontakoztatása, a felzárkóztatás; 

az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának fejlesztése; a 

környezettudatos magatartás kialakítása. 

2.2. A könyvtárhasználati órákon megalapozza és fejleszti a tanulók információs műveltségét, 

az önálló ismeretszerzéshez szükséges kompetenciáit. A tanulás, az ismeretszerzés hatékony 

munkaformáinak megfelelő információs bázist, eszközt, módszert és motiváló környezetet 

biztosít. 

2.3. Hozzájárul az olvasóvá neveléshez.  

 

3. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

 

3.1. Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

3.1.1. a tervszerűen és folyamatosan fejlesztett, feltárt, megőrzött és gondozott gyűjtemény 

rendelkezésre bocsátása, 

3.1.2. tájékoztatás a dokumentumokról és szolgáltatásokról, a Szikla integrált könyvtári 

adatbázis építése által az állomány sokoldalú visszakereshetőségének biztosítása 

3.1.3. a Helyi pedagógiai program és a Könyvtár-pedagógiai program szerinti 

könyvtárhasználati órák és foglalkozások tartása, a forrásalapú tanulást támogató, a könyvtár 

dokumentumainak használatára és eszköztárára épülő szakórák előkészítése, 

3.1.4. a könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

3.1.5.a könyvtári dokumentumok,tartós tankönyvek és segédkönyvek kölcsönzése 

 

3.2. Kiegészítő feladatok 

3.2.1. a tanórai, és tanórán kívüli foglalkozásokat megtartása, 

3.2.2. a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

3.2.3. számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

3.2.4. tájékoztatás nyújtása a kerületi iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgálatokat 

ellátó könyvtárak és a nyilvános könyvtárak dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

3.2.5. részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

3.2.6. közreműködni az iskolai tankönyvellátásban 

3.2.7. a muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása. 

 

 



4. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 könyvtárhasználati órák tartása 

 a könyvtárhasználatra épülő szakórák előkészítése 

 az olvasást népszerűsítő, az önálló ismeretszerzést támogató tanórán kívüli 

foglalkozások szervezése, 

 kölcsönzés, 

 helyben használat, 

 bibliográfiakészítés, irodalomkutatás, 

 tájékoztatás a könyvtár dokumentumairól, a könyvtár szolgáltatásairól, a nyilvános 

könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról. 

 

5. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

 A tanulók számára beszerzett tankönyveket a könyvtáros nyilvántartásba veszi, majd 

kölcsönzi a tanulóknak. 

 Követi a diákoknak kiadott kötetek számának alakulását, a kiadott könyvek 

elhasználódásának mértékét. 

 Az éves tankönyvrendeléskor javaslatot tesz az elhasználódott kötetek pótlására 

 

6. Az iskolai könyvtár állománnyal kapcsolatos tevékenysége 
 

6.1. Az intézmény könyvtárának a céljai, illetve az alap- és kiegészítő feladatai teljesítése 

érdekében az állománnyal kapcsolatban az alábbi feladatokat kell ellátnia: 

6.1.1. az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíteni, korszerűsíteni 

állományát az intézmény nevelőközössége, a szülők és a tanulók javaslatainak, igényeinek 

figyelembevételével, 

6.1.2. a könyvtár állományának gyarapítását (vásárlás, ajándék, csere) az iskolai beszerzési 

keret figyelembevételével végezni, 

6.1.3. a szakirodalom és a szépirodalom megfelelő arányát megtartani 

6.1.4. a beszerzett dokumentumokat 15 napon belül kell bevételezni, és nyilvántartásba venni, 

6.1.5. a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást vezetni 

6.1.6. nyilvántartást vezetni a tartós tankönyvekről  

6.1.7. az elavult vagy fizikailag használhatatlanná vált dokumentumokat állományából 

kivonni, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást elvégezni, 

6.1.8. a könyvtár állományának leltározását meghatározott időszakonként elvégezni 

6.1.9. a könyvtári állományát feldolgozni a katalógusépítés szabályainak és szempontjainak 

megfelelően 

6.1.10. gondoskodni a raktári rendről, 

6.1.11. rendszeresen állományelemzést végezni. 

 

6.2. Az állományba vétel munkafolyamata:  

6.2.1. A számla (vagy szállítólevél) és a szállítmány összehasonlítása 

6.2.2. A nyilvántartásba vétel:  

6.2.2.1. A tartós nyilvántartású dokumentumok nyilvántartásba vétele a Szikla integrált 

könyvtárkezelő rendszerrel történik. A számítógépes állomány-nyilvántartás mellett a tartós 

megőrzésű könyvekről egyedi nyilvántartás is készül címleltárkönyvben. 

A dokumentumokat el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével és állomány-nyilvántartási 

(leltári) számmal. 

A videokazetták és a DVD-k is tartós nyilvántartású dokumentumok, ezek elektronikus 

nyilvántartásba kerülnek, a leltári szám előtt VHS ill. DVD megkülönböztető betűjellel. 

A tartalmi feltárás, osztályozás által a megfelelő raktári jelzet jelölése.  



Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról vezetett állomány-nyilvántartás feltünteti: 

 a dokumentum egyedi azonosíthatóságához szükséges adatokat, 

 a beszerzés idejét és módját, 

 a dokumentum beszerzési árát vagy becsült értékét, 

 illetve az állományból való törlésére vonatkozó utalást. 

 

6.2.2.2. Időleges megőrzést kívánó dokumentumok köre: 

Az időszaki kiadványokat, folyóiratokat időleges nyilvántartásba kell venni a periodikum 

címét és számát feltüntetve.  

 

6.3.Állománygondozás, -védelem, -ellenőrzés 

6.3.1. A könyvtári állomány elhelyezése: szabadpolcos, a könyvtári szabályoknak 

megfelelően történik. 

Állományrészek: 

 olvasótermi (kézikönyvtár) 

 kölcsönözhető állományrész 

 segédkönyvtár 

 időszaki kiadványok (folyóiratok, napilapok) 

 a könyvtárból kihelyezett dokumentumok, letétek 

 tankönyvek, tartós tankönyvek 

 egyéb írásos dokumentumok, térképek, kották,  

 nem hagyományos dokumentumtípusok, audiovizuális dokumentumok. 

 Az érvényes jogszabály értelmében könyvtárunk nem rendelkezik muzeális 

dokumentummal. 

 A könyvtári állomány fizikai állapotát védeni kell. 

6.3.2. Az állományellenőrzést a jogi és szakmai előírásoknak megfelelően, a 3/1975. (VIII. 

17.) KM-PM együttes rendelet és az ezt kiegészítő 635/1978. KM-PM számú együttes 

irányelv alapján kell végezni meghatározott időszakonként, illetve soron kívül kell 

ellenőrizni, ha a könyvtáros személye változik, vagy ha az állományt valamilyen okból 

károsodás éri. Az állomány ellenőrzéséhez leltározási ütemtervet kell készíteni. A leltározást 

legalább két személynek kell végeznie. A leltár eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A könyvtár a tartós tankönyvekről külön nyilvántartást vezet egyedi módon. A tartós 

tankönyvek nyilvántartását, kölcsönzését és selejtezését a Tankönyvtári szabályzat ismerteti. 

Az állománygyarapítás és –apasztás szabályait a gyűjtőköri szabályzat tartalmazza. 

 

7. Gyűjtőköri szabályzat 

 

A Károly Róbert Általános Iskola gyűjtőköri szabályzata meghatározza a könyvtár 

gyűjteményének összetételét, rögzíti azokat a gyűjteményszervezési elveket, amelynek 

alapján a könyvtár kiválasztja a funkcióinak megfelelő dokumentumokat, az 

állománygyarapítás módját, a gyűjtés szintjét és mélységét. 

A gyűjtőköri szabályzat a tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka, az értékorientált 

állományfejlesztés alapja. 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat 

és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van.  

7.1. Iskolai könyvtárunk gyűjteményét meghatározó tényezők: 

 a NAT és a Kerettanterv alapján készült Helyi pedagógiai program közművelődési, 

nevelési és oktatási célkitűzései, 

 a tantárgyi követelményrendszerek, 



 az iskolai tehetséggondozási és felzárkóztatási program, a tanulók és a pedagógusok 

igényei.  

Az iskolai könyvtár az iskolai közösség szakkönyvtára, legalapvetőbb feladata az iskolai 

oktató nevelő munka megalapozása, e feladat ellátása érdekében szisztematikusan gyűjti, 

feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait. Szakszerű és folyamatos 

gyarapítással és apasztással törekszik arra, hogy a könyvtár gyűjteménye megfeleljen a 

tanterv által meghatározott napi dokumentációs szükségletnek, a tanulási, tanítási folyamatok 

tartalmának, a könyvtár állománya hatékony eszköze legyen a pedagógiai program 

megvalósításának, segítse az olvasási kompetencia fejlesztését, az önálló ismeretszerzést. 

A könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. 

7.2. Kiemelt feladatok: 

 az információs kompetencia kialakítására és elmélyítésére alkalmas kézikönyvtári 

állomány tervszerű bővítése - általános és szaklexikonok és enciklopédiák, életrajzi 

lexikonok, ki kicsoda sorozat, adattárak, atlaszok, fogalomtárak, határozók, 

kronológiák, egy- és kétnyelvű szótárak, az egyes tantárgyak összefoglaló 

kézikönyvei, feladat- és szöveggyűjtemények, antológiák - a tanulók munkáltatásához, 

a csoportmunkához megfelelő példányszám biztosítása 

 a környezeti nevelés hatékonyságát segítő ismeretközlő irodalom folyamatos bővítése 

 a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom új kiadványainak beszerzése. 

Meghatározó szempontok: a dokumentum témája, földrajzi vonatkozások, nyelv, időhatárok, 

dokumentumtípus, példányszám. 

 

7.3. A gyűjtés köre: fő-gyűjtőkör, mellék-gyűjtőkör 

Az iskolai könyvtár fő-gyűjtőkörébe tartoznak az alapvető oktatási feladatok 

megvalósításához szükséges dokumentumok, a mellék-gyűjtőkörbe a másodlagos iskolai 

funkciókhoz kapcsolódó dokumentumok. 

 

7.3.1.A könyvtár fő-gyűjtőkörébe tartoznak az alábbi könyvek, dokumentumok: 

 

 az iskolában tanított lírai, prózai, és drámai antológiák, 

 az iskolában tanított klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei, 

 klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei, 

 a népköltészet, a meseirodalom kötetei,  

 nemzetek irodalma, klasszikus és modern irodalom, 

 tematikus antológiák, 

 életrajzok, történelmi regények, 

 gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, 

 nemzetiségi gyermek és ifjúsági irodalom,szépirodalom, vers, 

 általános és szaklexikonok,  

 enciklopédiák, 

 a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és 

középszintű elméleti és történeti összefoglalói, 

 a tananyagokhoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató- alap-  

és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek, 

 Rákospalotára, a XV. kerületre és Budapestre vonatkozó helyismereti, helytörténeti 

kiadványok, 

 az iskola történetével, életével, kapcsolatos dokumentumok, 

 az iskola névadójával, Károly Róberttel és az Anjou- korszakkal kapcsolatos 

dokumentumok, 



 ünnepségek megrendezéséhez szükséges kiadványok, 

 a helyi tantervekhez kapcsolódó kötelező és ajánlott olvasmányok, 

 a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek, 

 a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók számára speciális segédkönyvek 

 a pedagógusok munkájához szükséges tankönyvek, segédkönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek, 

 pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, gyermek- és ifjúkor lélektana,  

 tantárgyi bibliográfiák, 

 a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok,  

 iskolai könyvtár tevékenységet érintő jogszabályok, állásfoglalások, 

 folyóiratok, szaklapok, 

 zenei irodalom, kották, 

 állománygyarapításhoz kiadványok, jegyzékek, mintakatalógusok 

 oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások,  

 családjogi, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és 

azok gyűjteménye,  

 oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye,  

 tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok illetve 

azok gyűjteménye,  

 az iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok, módszertani 

kiadványok, pedagógiai szakirodalom 

 erkölcstan  

 

7.3.2. A mellék-gyűjtőkörbe sorolandók mindazon dokumentumok, melyek az előzőekben 

felsoroltakhoz nem tartoznak, illetve azok határesetei: 

 a fő-gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre 

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok, audiovizuális 

dokumentumok. 

 

7.4. A gyűjtés mélysége: az iskolai könyvtár teljességgel és válogatva gyűjt. 

 

7.4.1. Az iskolai könyvtár az iskola feladataival összhangban a teljesség igényével gyűjti: 

 a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül a következőket: 

 az általános iskolában használt tantervek, óratervek tankönyveket, munkafüzeteket, 

feladatlapokat, 

 a helyi tanterv által meghatározott kötelező és ajánlott olvasmányokat, 

 az iskola történetével, életével, névadójával kapcsolatos anyagokat, 

 az iskola pedagógiai dokumentumait 

 a kerület helytörténeti kiadványait. 

 

7.4.2. A tematikus teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül a 

következőket: 

 lírai, prózai, és drámai antológiák,  

 az iskolában tanított klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei, 

 a népköltészet, és a meseirodalom kötetei,  



 általános és szaklexikonok, enciklopédiák, kronológiák, fogalomgyűjtemények, 

atlaszok, egynyelvű és kétnyelvű szótárak kellő példányszámban (4-6), hogy lehetővé 

váljon a csoportmunkában történő használatuk, 

 a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és 

középszintű elméleti és történeti összefoglalói,  

 a szaktantárgyakhoz kapcsolódó alapszintű elméleti és történeti összefoglalók, 

 a tananyagokhoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató- 

alapszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek, 

 a pedagógia és határtudományainak legalapvetőbb kézikönyvei, a nevelés, oktatás 

elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek, 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek,  

 felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadványok,  

 az iskolai könyvtár szakmai munkájához és könyvtár-pedagógiai tevékenységéhez 

nélkülözhetetlen szakirodalom, szakmai segédkönyvek, módszertani kiadványok, 

feladatgyűjtemények, 

 családjogi, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, rendeletek és 

azok gyűjteménye,  

 oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye,  

 tanügyigazgatással, gazdálkodással kapcsolatos szakirodalom és jogszabályok illetve 

azok gyűjteménye. 

 

7.4.3. Válogatva gyűjti az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi szempontokat 

figyelembe véve a következőket: 

Ismeretközlő irodalom 

 a helyi tantervben megfogalmazott céloknak, követelményeknek megfelelően a 

tudományterületek alapismereteit tartalmazó műveket, elméleti, történeti 

összefoglalókat, 

 A művelődéstörténetet, művészettörténetet bemutató műveket, 

 angol és német nyelvű gyermek és ifjúsági irodalmat, 

 pszichológiai művek, enciklopédiák, szakszótárak, gyermek és ifjúkor lélektana, ’  

 tantárgyi bibliográfiák, 

 folyóiratok,  

 zenei irodalom, kották,  

 állománygyarapításához kiadványok, jegyzékek, mintakatalógusok, 

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. 

Szépirodalom 

 klasszikus és kortárs szerzők művei, 

 a népköltészetet bemutató művek, 

 mese, népmesegyűjtemények, 

 tematikus antológiák,  

 életrajzok, történelmi regények, 

 gyermek és ifjúsági irodalom, regények, elbeszélések, versek. 

Pedagógiai gyűjtemény 

A pedagógiai gyűjteményt a pedagógia és határterületeinek alapvető kézikönyvei, a 

mindennapi pedagógiai munkát segítő módszertani, tanulás-módszertani kiadványok, a 

tehetséggondozást és a felzárkóztatást segítő módszertani irodalom, feladatgyűjtemények, a 

tanítási órán kívüli fogalakozások segédletei, a személyiségfejlesztéssel, mérésekkel 

kapcsolatos művek alkotják. 

Könyvtári szakirodalom 



Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, segédletek. 

Válogatva gyűjti az életkornak megfelelő, az általános művelődést szolgáló dokumentumokat, 

a tananyagot kiegészítő, az önműveléshez szükséges, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító 

műveket. Ezek a mellék-gyűjtőkörbe tartoznak. 

Gyűjtőkörből kizárt dokumentumok: 

 az esztétikai érték nélküli szórakoztató jellegű művek, 

 tartalmilag elavult dokumentumok. 

 

A gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok még ajándékozás útján sem kerülhetnek az 

állományba. 

7.5. A gyűjtés dokumentumtípusai: 

7.5.1. Nyomtatott dokumentumok 

 könyv, tankönyv, tartós tankönyv, segédkönyv 

 térképek, atlaszok 

 periodikumok: a gyermekek számára kiadott ismeretközlő és szépirodalmi 

folyóirat,pedagógiai, módszertani folyóiratok. 

7.5.2. Nem nyomtatott dokumentumok 

 audiovizuális dokumentumok, 

 számítástechnikai ismerethordozók, 

 számítógépprogramok, 

 számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás CD-k  

 oktató programcsomagok. 

 

7.5.3. Egyéb dokumentumok 

 az iskola életének dokumentumai,  

 pályázatok, 

 pedagógiai elemzések, értékelések, jelentések,  

 nyomtatványok, prospektusok, plakátok, 

 kartográfiai segédletek. 

7.6. Állománygyarapítás 

7.6.1. A könyvtár állományát a tartós megőrzésre nyilvántartásba vett dokumentumainak 

összessége alkotja. 

Az iskola könyvtár állományalakítási részfolyamatai: az állománygyarapítás – beszerzés, 

feltárás rendszerezés - és apasztás. 

7.6.2. Az állománygyarapítás forrásai, mértéke: 

7.6.2.1. Források: 

 vétel könyvkereskedőktől, kiadóktól, 

 csere elsősorban iskolákkal, pedagógiai intézetekkel, 

 ajándékozás 

 egyéb dokumentumok, az iskola belső dokumentumai, oktatási segédletek. 

7.6.2.2. Mértéke: A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó új beszerzések példányszámát az 

állománygyarapodás időpontjában a felhasználók számának, valamint a beszerzési keretnek a 

figyelembevételével kell megállapítani eseti jelleggel. 

7.7.  Állományapasztás 

Az állomány apasztása rendszeres jelleggel történik. Az állomány apasztásának, törlésének 

okai: 

7.7.1. a dokumentum tartalmi, szakmai szempontból elavult, 

7.7.2. a dokumentum felesleges példánynak minősül olvasói igényhiány miatt, (vagy nem 

tartozik a könyvtár gyűjtőkörébe), 



7.7.3. a dokumentum elveszett, megsemmisült, 

7.7.4. a dokumentum természetes elhasználódása, a nem nyomtatott dokumentumok esetén 

fizikai sérülése, 

7.7.5. leltár során hiányként jelentkezett, 

7.7.6. behajthatatlan követelés. 

A nagyobb fizikai igénybevételnek kitett, fizikailag elhasználódott dokumentumok 

állományból történő kivonásakor figyelembe kell venni, van-e anyagi fedezet a pótlásukra.  

Meghatározó szempont a használók igénye, az igénybevétel mértéke is. 

7.8. A selejtezendő, ill. törlendő dokumentumokról dokumentumféleségek szerint külön-

külön törlési jegyzéket kell készíteni a törlés okának feltüntetésével 2 példányban. 

A törlési jegyzék feltünteti a dokumentum leltári számát, a mű szerzőjét, címét és a beszerzési 

árát. 

A törlési jegyzéket az iskola vezetőjével jóvá kell hagyatni. Az engedélyeztetés után fel kell 

tüntetni a törlést az egyedi leltárkönyvben és a számítógépes adatbázisban. 

 

8. Könyvtárhasználati szabályzat 

 

A használatra jogosultak körét, a használat módját, a könyvtári szolgáltatások 

igénybevételének feltételeit, a könyvtár rendjét, a használók jogait és kötelességeit a könyvtár 

használati szabályzata rögzíti. 

8.1. A könyvtárhasználók köre: 

Az iskola könyvtárát az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói, 

használhatják. Könyvtárközi kölcsönzés esetén a használói kör bővülhet. 

A szolgáltatások használóinak körét az intézmény vezetője bővítheti, szűkítheti, engedélyével 

a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik. 

 

8.2. Az iskolai könyvtár használatának szabályai, a szolgáltatások igénybevételének 

feltételei 

 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata, a számítógép- és internethasználat, a könyvtár szolgáltatásainak igénybe vétele 

térítésmentes.  

8.2.1. A beiratkozás módja, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módja 

Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan.  

A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél tiszteletben kell tartani az olvasók 

személyiségi jogait, ezért beiratkozáskor a tanulók nevét és osztályát kell rögzíteni, további 

adataikat az osztálynapló tartalmazza. Az adatokban bekövetkezett változásokat is ez a 

dokumentum rögzíti. 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, a könyvtár 

rendjének megőrzésére. 

8.2.2. A kölcsönzés módja és ideje 

A kölcsönzés a nyitva tartási időben történik. 

Kölcsönzési előírások: 

 A könyvtárból bármely dokumentumot a könyvtáros-tanár tudtával, a kölcsönzési 

nyilvántartásban való rögzítéssel lehet kölcsönözni. 

 A tanulók egyidejűleg négy dokumentumot kölcsönözhetnek egy hónap időtartamra. A 

kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható.  

 Csak a saját nevére kölcsönözhet mindenki. 

 A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 



 A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az 

engedélyezett kölcsönzési időtartam a szünidő egészére kiterjed. A kölcsönzött 

könyveket a következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni.  

 A pedagógusok a dokumentumokat a szükséges időtartamra kölcsönözhetik. 

8.2.3. Az elvesztett vagy rongálás miatt könyvtári használatra alkalmatlanná vált 

dokumentumot az olvasó köteles pótolni. 

Könyvtárközi kölcsönzés  

 A gyűjteményből hiányzó műveket olvasói kérésre – lehetőség szerint - könyvtárközi 

kölcsönzéssel kell biztosítani. 

 A kikölcsönzött dokumentumokról – a kiadástól, a visszavételig – nyilvántartást kell 

vezetni.   

 Az olvasói, kölcsönzési nyilvántartás kartotékos rendszerű. 

 Az iskolából távozó tanulóknak a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a 

kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat 

vissza kell szolgáltatni.  

 Az iskola dolgozóinak munkaviszony megszüntetése előtt a könyvtári tartozásokat 

rendezni kell. 

 A nem tanítási időben távozók a könyvtári tartozásaikat az iskolatitkárnál adhatják le. 

8.2.4. A könyvtár nyitva tartási ideje mindig az adott tanév rendjéhez igazodik, minden 

tanítási napon nyitva tart, heti 22 órában. 

8.2.5. Csoportos és egyéni helyben használat: 

Az iskolai könyvtár gyűjteményével és szolgáltatásaival az oktató-nevelő munka érdekében a 

könyvtárhasználók számára lehetővé teszi a teljes állománya egyéni és csoportos helyben 

használatát. A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:  

• az információhordozók közötti eligazodásban,  

• az információk kezelésében,  

• a szellemi munka technikájának alkalmazásában, a technikai eszközök használatában. 

8.2.6. Csoportos használat: 

A könyvtárhasználati tanterv alapján a tanítókkal, szaktanárokkal egyeztetve 

könyvtárhasználati órákon vesznek részt a tanulók. 

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörösök részére az osztályfőnökök és a szaktanárok a 

könyvtáros-tanárral egyeztetett ütemterv szerint könyvtári szakórákat, foglalkozásokat 

tarthatnak a könyvtáros-tanár szakmai segítségével. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatóak: 

 a kézikönyvtári állományrész 

 a folyóiratok, az audiovizuális dokumentumok, tanügyi dokumentumok. 

A helyben használható dokumentumokat a szaktanárok, indokolt esetben (pl. versenyre 

felkészülés) a tanulók is kikölcsönözhetik rövid határidőre. 

8.2.7. A könyvtár további szolgáltatásai: 

Információszolgáltatás: 

Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében információt nyújt a gyűjtemény 

dokumentumairól, a könyvtár adatbázisáról, más könyvtárak adatbázisáról. 

Ajánló bibliográfiák készítése, irodalomkutatás: 

Tantárgyakhoz, szakköri témákhoz készülhetnek ajánló bibliográfiák szaktanároknak, 

tanulóknak a könyvtári állomány alapján. A forrásanyagok értékelése, kiválasztása mindig a 

pedagógiai program oktatási-nevelési céljainak függvényében történik.  

Letétek telepítése:  

Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el tantermekben, napközis termekben, 

tanulószobán. A letétekről a könyvtáros lelőhely-nyilvántartást vezet. A letéti állomány 

tovább nem kölcsönözhető. 



 

A könyvtári házirend  

A könyvtár használóinak köre: 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény tanulói és dolgozói térítésmentesen vehetik 

igénybe nyitva tartási időben. 

A használat módjai és feltételei:  

A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, a 

könyvtár rendjének megőrzésére. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók a kézikönyvtári 

állományrész, a folyóiratok, a letéti állományrész.  

Kölcsönzési előírások:  

 A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros-tanár tudtával és 

beleegyezésével lehet kivinni a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel. 

 A tanulók egyidejűleg négy dokumentumot kölcsönözhetnek egy hónap időtartamra. A 

kölcsönzési határidő két alkalommal meghosszabbítható. A kölcsönzésben lévő 

dokumentumok előjegyezhetők. 

 A tankönyvek kölcsönzési határideje: az az időtartam, ameddig a tanuló az adott 

tantárgyat tanulja. 

 Mindenki csak saját nevére kölcsönözhet. 

 Az utolsó tanítási nap előtt egy héttel a kikölcsönzött dokumentumokat vissza kell 

hozni. 

 Nyitvatartási idő: 

 A könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. 

 Az állomány védelmére vonatkozó rendelkezések:  

 Az elvesztett vagy rongálás miatt könyvtári használatra alkalmatlanná vált 

dokumentumot az olvasó köteles pótolni. 

 Meg kell tartani a könyvtár rendjét és tisztaságát. 

  

 

9. Tankönyvtári szabályzat  

 

Az iskolai könyvtár a tankönyveket elkülönítve kezeli és gyűjti, ennek rendjét rögzíti a 

Tankönyvtári szabályzat.  

A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított térítésmentes 

tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az iskolai könyvtár a tanuló részére a tanév 

feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint. 

Tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, 

amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele 

megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai 

feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. 

A tartós tankönyvre vonatkozó technológiai követelmények: 

a) a tankönyv lapjainak cérnafűzéses vagy szálfelsütéses kötészeti eljárással történő 

összeillesztése, 

b) keménytáblás vagy flexibilis kötésmód, 

c) B/5-ös vagy A/4-es méretű könyvtest, 

d) időtálló, ugyanakkor könnyű kötésmód (könnyített táblakötés) és könnyű belív papír 

(volumenizált, ofszet) használata, 

e) keménytábla esetén táblaborító felületkezelése (fólia, lakk). 

 



Munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben 

elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható 

feladatlapon kell az előírt feladatot megoldania. 

Munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy 

elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé 

nyilvánított kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv 

tananyagának gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását elősegítse. 

 

Könyvhöz kapcsolódó kiadvány: 

 szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, képletgyűjtemény, táblázatgyűjtemény, 

képgyűjtemény, atlasz, kottakiadvány, feladatlap, lexikon, hangfelvétel vagy 

audiovizuális mű, szótár, tananyagelem, oktatóprogram, feladatbank,  

 továbbá az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy 

elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint 

tankönyvvé nyilvánított kiadvány és digitális tananyag, amelynek az alkalmazása 

nélkül a kapcsolódó tankönyv ismeretei nem sajátíthatók el; amelynek alkalmazása 

nélkülözhetetlen valamely műveltségi terület, műveltségi részterület, valamint 

szakképzési szakterület, szakképzési részszakterület, modul ismeretanyagának 

átadásához, feldolgozásához. 

Használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói 

jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által ingyen, vagy térítés ellenében átadott, 

legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola 

részére felajánlott tankönyv. 

A tankönyvekről a könyvtár nyilvántartást vezet az időleges nyilvántartás szabályai szerint. 

Az időleges nyilvántartású dokumentumok nyilvántartási számuk előtt a – T - (T/1) 

megkülönböztető jelzést kapják. 

A tankönyvek kölcsönzési határideje: az az időtartam, ameddig a tanuló az adott tantárgyat 

tanulja, de legfeljebb egy tanév. 

A tanulóknak ezeket a dokumentumokat tanév végén sértetlen állapotban kell visszaadniuk, a 

ceruzás bejegyzéseket is kiradírozva. 

 

A tankönyvfelelős és a könyvtáros-tanár együttműködése 

A tankönyvfelelős és a könyvtáros-tanár közti adatcsere vonatkozik 

 a megrendelendő könyvek adataira 

 a támogatott tanulók részére rendelt könyvekre (név, osztály, tankönyv lebontásban) 

 a tankönyvtár állományában lévő tankönyvekre. 

 

A tartós tankönyvek selejtezése a következő esetekben indokolt: 

 a tankönyv elavult 

 megrongálódott 

 elveszett. 

A selejtezett tankönyvekről törlési jegyzéket kell készíteni. 

 

 

10. Katalógusszerkesztési szabályzat 

A katalógus (adatbázis) építési szabályzat 

10.1. A tartós megőrzésű, egyedi nyilvántartású dokumentumok nyilvántartásba vétele, 

feltárása és a katalógus építése a Szikla integrált könyvtárkezelői rendszerrel történik.  

Az állományfeltárás retrospektív és kurrens. 

Az egykötetes dokumentum két rekordból áll, a bibliográfiai és a példány adatsorból. 



A többkötetes dokumentumok leírása többlépcsős monografikus leírási modell szerint 

történik. A közös adatok űrlapján azok az adatok rögzíthetők, amelyek a többkötetes mű 

minden kötetére vonatkoznak, az egyes kötetekre vonatkozó adatokat a kötet bibliográfiai 

rekordja tartalmazza. 

10.2. A dokumentumok bibliográfiai leírása 

10.2.1. Adatcsoportok és adatelemek 

1. adatcsoport: A cím és a szerzőségi közlés: 

 főcím, 

 párhuzamos cím 

 szerzőségi közlés. 

2. adatcsoport: kiadás, kiadásjelzés 

3. adatcsoport a könyvek leírásában nem tartalmaz adatokat. 

4. adatcsoport: a megjelenés adatai: 

 a megjelenés helye 

 a kiadó neve 

 a megjelenés éve 

A nyomda székhelyét és nevét nem kell feltüntetni. 

5. adatcsoport: terjedelem; oldalszám, illusztráció, méret, melléklet. 

6. adatcsoport: sorozat adatai: sorozatcím, a sorozat ISSN száma, a sorozaton belüli szám. 

7. adatcsoport: megjegyzések – alkalmanként. Nem része a kötelező bibliográfiai jelölésnek. 

8. adatcsoport: terjesztési adatok: A dokumentum ISBN száma, kötése, ára.  

Ha a dokumentumon nincs feltüntetve ár, az adatbázisba az ár nélkül megjegyzés kerül. 

A dokumentum raktári jelzete: szépirodalmi művek esetén: Cutter-szám 

Ismeretközlő művek esetén: ETO szám é Cutter-szám. 

10.2.2. Forrásrangsor: 

 címoldal 

 egyéb előzékek és a kolofon 

 a könyv többi része 

 a könyvön kívüli (idegen) források. 

Az adatot mindig a legmagasabb szintű forrásból merítjük. 

 

 

A leírás adat-

csoportja 

Főforrás 

1. címoldal 

2. címoldal, előzékek, kolofon 

4. címoldal, előzékek, kolofon 

5. a könyv egésze 

6. címoldal, előzékek, kolofon 

7. bármely forrás 

8. bármely forrás 

 

10.2.3. A program a bibliográfiai adatbevitel alapján készíti el a különböző katalógustételeket: 

 betűrendes katalógus: szerző szerinti, cím szerinti. 

 szakkatalógus 

 tárgyszó katalógus 

 sorozati katalógus. 

A Szikla negyvennégy féle keresési szempontot tesz lehetővé. 

 


