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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, 

TARTALMA 

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, illetve 

a helyi tantervben kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. 

Meghatározza mindazon rendelkezéseket, melyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az intézmény vezetője készíti el és azt a 

nevelőtestület fogadja el. 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmát a 20/2012. (VIII.31) EMMI 

rendelet 4.§-a határozza meg. A rendelet 4.§ (1) bekezdésének u) pontja szerint a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdés rendezhető a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban, amelyet más intézményi belső szabályzatban nem kell vagy nem 

lehet szabályozni. 

 

1.2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LÉTREHOZÁSÁNAK 

JOGSZABÁLYI ALAPJAI 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 

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

információszabadságról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 

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

végrehajtásáról 

 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 

szabályairól 

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

alkalmazásáról 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 

módosításáról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 
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 326/213. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI-rendelet) 

 59/2013. (VIII. 9.) EMMI-rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-

rendelet 

 A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 

(XII. 29.) OKM-rendelet 

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

 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet 

 114/2007. (XII. 29.) GKM-rendelet a digitális archiválás szabályairól 

 

1.2.1. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belső 

szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. 

E dokumentumok a következők: 

 Pedagógiai Program (nevelési program és a helyi tanterv), 

 Házirend, 

 belső szabályzatok (intézményvezetői utasítások), 

 munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok (adatkezelés, panaszkezelés). 

 

1.2.2. Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) 

működését meghatározó szabályok: 

 a Közalkalmazotti Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, 

javascript:njtDocument('154929.229241');
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 a Szülői Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, 

 a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, 

 DSE Együttműködési megállapodás. 

 

1.2.3. További belső szabályzatok: 

 a dolgozók munkaköri leírásai, 

 a belső ellenőrzési szabályzat, 

 könyvtárhasználati szabályzat, 

 ügyviteli, iratkezelési és irattározási szabályzat (bélyegzőhasználat), 

 munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, 

 tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv, 

 Diákönkormányzat szabályzata. 

 

1.3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS 

IDŐBELI HATÁLYA 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok, 

intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára 

nézve kötelező érvényűek. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet, az 

Intézményi Tanács és a Diákönkormányzat véleményének kikérésével. Elfogadásakor és 

módosításakor A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdésben és 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§ (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak: 

 a Szülői Szervezet, 

 a Diákönkormányzat, 

 a Közalkalmazotti Tanács, 

 az Intézményi Tanács. 

Az SZMSZ a nevelőtestület jóváhagyásával, az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával 

lép hatályba, és határozatlan időre szól. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata. 

Az SZMSZ nyilvános, az iskola honlapján (www.kolcseygimnazium.hu) is megtekinthető. 

Nyomtatott formában az iskolai könyvtárban olvasható. 
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1.4. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Nyíregyházi Tankerületi Központ 

OM azonosító: 033653 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  

szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti 

tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. § (1) 

bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: 

A köznevelési intézmény 

1. Megnevezése 

 1.1. Hivatalos neve: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

2. Feladatellátási helyei 

 2.1. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

 3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

4. Típusa: gimnázium 

5. OM azonosító: 033653 

6. Köznevelési alapfeladatai 

6.1. 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

 6.1.1. gimnáziumi nevelés-oktatás 

  6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

  6.1.1.2. évfolyamok száma: négy, hat 

  6.1.1.3. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-

oktatása 
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   (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – 

enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – 

hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási 

fogyatékos) 

 6.1.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 592 

fő 

 6.1.3. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár  

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

7.1. 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

 7.1.1. Helyrajzi száma:             6228 

 7.1.2. Hasznos alapterülete:      2050 nm 

 7.1.3. Intézmény jogköre:          ingyenes használati jog 

 7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

1.4.1. AZ ISKOLA ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba. Az átvevők 

személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzőket gondosan elzárva kell őrizni.  

A bélyegzőhasználat rendjét a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
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2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 

2.1. AZ ISKOLA SZERVEZETI ÁBRÁJA 

 

2.2. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

2.2.1. Az intézmény szervezeti egységei 

Az intézmény vezetője: 

Az iskola vezetője az intézményvezető, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős 

az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével 

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

Intézményvezető

Intézményvezető-
helyettesek

Munkaközösség-
vezetők

Pedagógusok

Gazdasági 
ügyintéző

Műszaki dolgozók

Kisegítő dolgozók

Rendszergazda Iskolatitkárok
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 Az intézményvezető közvetlenül irányítja az intézményvezető-helyettesek munkáját, az 

iskolatitkárt és a könyvtáros tanárt. 

 Kapcsolatot tart a Diákönkormányzattal, a szülői közösséggel, illetve biztosítja a 

működésük feltételeit. 

 Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettesek. 

 Képviseli az intézményt. 

 Kapcsolatot tart a kollégiumokkal. 

 Törekszik a tantestületi tagok jó együttműködésének elősegítésére. 

 Összefogja az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők tevékenységét. 

 Feladatának tekinti az iskola külső kapcsolatainak erősítését. 

 Vezeti a nevelőtestületet és ezen keresztül az iskolában folyó nevelő és oktató munkát. 

 A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében 

szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes 

alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

Az intézményvezető és közvetlen munkatársai legalább hetente munkaértekezletet tartanak. Az 

intézmény vezetése (az intézményvezető, helyettesei, a munkaközösség-vezetők és a 

Közalkalmazotti Tanács elnöke) legalább havonta munkaértekezlet tart, melynek időpontja az 

éves munkatervben rögzített. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

 az intézményvezető-helyettesek, 

 a gazdasági ügyintéző, 

  az iskolatitkárok, 

 a rendszergazda. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik, neki tartoznak közvetlen felelősséggel és 

beszámolási kötelezettséggel. 

Az intézményvezető-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 

területekre kiterjed, amelyeket munkaköri leírásuk tartalmaz. 

Személyileg felelnek az intézményvezető által rájuk bízott feladatokért. Az intézményvezető-

helyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás 

munkáját, ennek során – az intézmény vezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést 

meghozhatnak, amely a távollévő intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik. 

A gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személyek, 

hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra. 

Magasabb vezetők az intézményben: 

 az első számú, általános intézményvezető-helyettes (1 fő), 

 a második számú, oktatási intézményvezető-helyettes (1 fő). 

A magasabb vezetői beosztás csak megbízással, az eredeti munkakör mellett látható el. A 

magasabb vezetői megbízás maximálisan öt évre adható. 
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A Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét 

az oktatásért felelős EMMI miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény 

vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt. 

A Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős 

EMMI miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg és a munkáltatói jogokat a fenntartó 

gyakorolja. 

Nevelőtestület: 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

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

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint az Nkt. 70. § (1) és (2) 

bekezdés és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatott munkatársa. 

A nevelőtestület havonta munkaértekezletet tart, melyet az intézményvezető vezet. 

A nevelőtestület évente két alkalommal beszámoló értekezletet és évente két alkalommal 

osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. 

Szakmai munkaközösségek: 

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos 

nevelési feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában hat munkaközösség 

működik: 

 osztályfőnöki, 

 magyar-történelem-művészetek, 

 matematika-fizika-informatika, 

 angol nyelvi, 

 idegennyelvi, 

 biológia-kémia-egészségnevelés. 

Egy pedagógus több munkaközösségnek is tagja lehet. 

Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. 

A szakmai munkaközösségek feladatait az intézmény Pedagógiai Programja és az éves 

munkaterve határozza meg. 

A munkaközösség-vezetők feladatait a 7.3 sz. melléklet tartalmazza. 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: 

 iskolatitkárok, 

 rendszergazda. 
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Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. (7.7, 7.8 és 7.9 sz. melléklet). Szervezeti 

egységhez való tartozásukat az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

Diákkörök, Diákönkormányzat: 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a 

demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a Házirendben meghatározottak 

szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Jogosultak 

küldöttel képviseltetni magukat a Diákönkormányzatban. A Diákönkormányzat munkáját e 

feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a 

Diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg. A Diákönkormányzat munkáját 

segítő pedagógus az első számú intézményvezető-helyettessel tartja a kapcsolatot. A 

Diákönkormányzat működését az iskolai alapdokumentumok mellett saját működési 

szabályzata határozza meg. A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. sz. 

melléklet tartalmazza. 

Osztályközösségek: 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség egyben az intézmény Diákönkormányzatának legkisebb egysége.  

Az osztályközösség működését az osztályfőnök segíti, koordinálja. Az osztályfőnök feladatait 

a munkaköri leírása tartalmazza. (7.4 sz. melléklet) 

Szülői közösség, a szülőkkel való kapcsolattartás formái és rendje, jogkörei: 

Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szülői 

Szervezet működik. Az osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök tartják a 

kapcsolatot, az iskolai szintű Szülői Szervezettel az intézményvezető által megbízott 

pedagógus. 

Egy-egy osztály, csoport szülői alkotnak egy szülői közösséget. A szülői közösséget (Szülői 

Szervezet) egy-egy osztály szülőinek választott képviselői alkotják a Nemzeti köznevelési 

törvényben meghatározott jogaik érvényesítése és kötelességeik teljesítése érdekében. 

A szülői közösség joga, hogy 

 bármely neveléssel-oktatással kapcsolatos kérdésről véleményt nyilvánítson, 

 bármely neveléssel-oktatással kapcsolatos kérdésről tájékoztatást kérjen az intézmény 

vezetőjétől, és erre legfeljebb 15 napon belül érdemi választ kapjon. 

Iskolai Sportkör: 

Az intézményben Iskolai Sportkör működik, mely a tanulók napi testmozgásával, a 

mindennapos testnevelés céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítésére jött létre. E 

célból az ISK testnevelői sportköri foglalkozásokat tartanak a Pedagógiai Program helyi 

tantervében meghatározott időkeretben. A sportkör felelősét az intézményvezető bízza meg a 

nevelőtestület véleményének kikérésével. Az ISK működését az iskola és a DSE között létrejött 

együttműködési megállapodás (8. sz. melléklet) rögzíti. 

Az ISK kapcsolatot tart fenn: 

 a városi/területi diáksport bizottsággal, 

 a Megyei Diáksport Tanáccsal, 

 a Magyar Diáksport Szövetséggel, 
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 a Kölcsey Diáksport Egyesülettel, továbbá 

 a hasonló profilú sportszervezetekkel. 

Intézményi Tanács: 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. 

Összetételét a Nkt. 73. §.- nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a 

delegálók véleményének meghallgatása mellett az intézmény vezetője bízza meg. Az iskola és 

az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az intézmény vezetője felelős. Az 

intézményvezető félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak. 

2.2.2. A belső kapcsolattartás rendje 

2.2.2.1. Vezetők kapcsolattartása 

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

 a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában, 

 a heti rendszerességgel megtartott szűkebb vezetői értekezleteken, 

 a havi rendszerességgel megtartott bővebb vezetői értekezleteken, 

 az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott szűkebb vezetői és bővebb 

vezetői megbeszéléseken, 

 az intézményvezető és az intézményvezető- helyettesek munkanapokon történő 

meghatározott rend szerinti benntartózkodása során, 

 az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettesek részvételével zajló szakmai 

munkaközösségek munkamegbeszélésein, 

 az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken. 

A felsoroltakon kívül az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az 

osztályfőnökök a munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. Ezek 

biztosítják a rendszeres információcserét az intézmény vezetősége és a munkaközösségek 

vezetői, illetve az osztályfőnökök között. Egyszersmind biztosítják az egyes munkaközösségek 

és osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, információcseréjét is.  

Az egy osztályban tanítók közössége az osztályfőnök vezetésével szükség szerinti 

gyakorisággal tart munkamegbeszéléseket (pl. javaslatok megfogalmazása, állásfoglalás 

fegyelmi kérdésekben stb.). Tagja minden, az adott osztályban tanító pedagógus. Vezetője az 

osztályfőnök. Az osztályfőnök szükség esetén jogosult az osztályban tanító pedagógusok 

összehívására (osztálytanári értekezlet). A nevelőtestület egy-egy kisebb tanulói közösség 

neveltségi szintjének elemzését, tanulmányi munkájának értékelését, az adott közösség 

problémáinak megoldását az érintett közösséggel közvetlen kapcsolatban álló pedagógusokra 

ruházza át. 

2.2.2.2. Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. A szakmai 

munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös 

megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat. A szakmai munkaközösségek 

vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek 
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tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések 

eredményeiről. 

A munkaközösség-vezetők az intézményvezetéstől kapott információkat kötelesek 

haladéktalanul megosztani a munkaközösség tagjaival, az internetes üzenetek szétküldéséről is 

ők gondoskodnak. 

2.2.2.3. Szülőkkel való kapcsolattartás 

Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadóesteken, 

iskolai rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. A kapcsolattartás fontos 

eleme szülő számára az intézmény által adott jogosultsággal az elektronikus napló. Az iskola 

egészét vagy tanulói csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, a kapcsolattartással 

megbízott pedagógus, illetve az iskola vezetősége tart kapcsolatot a szülői közösséggel. 

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az intézmény valamennyi 

pedagógusa tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – két alkalommal 

tart fogadóórát. 

A Szülői Szervezetek részt vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében 

és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot végrehajtó pedagógus 

közösséggel. Az érettségi vizsgák előkészítését, megszervezését és lebonyolítását a Szülői 

Szervezet képviselője figyelemmel kísérheti. 

2.2.2.4. Diákönkormányzattal (DÖK) való kapcsolattartás 

A szakmai munkaközösségek, az osztályfőnöki munkaközösség, az osztályban tanító tanárok 

közössége folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a diákkörökkel, az Iskolai 

Sportkörrel, a Diákönkormányzattal. A kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységek, osztály- és iskolai programok, osztálygyűlések, évfolyamgyűlések, 

diákközgyűlés alkalmával valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy az osztályközösségek és 

a tanulók az ODB tisztségviselőin keresztül panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a 

pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola vezetőségéhez fordulhatnak. Írásos 

felvetéseikre 15 napon belül választ kapnak. 

Az intézmény vezetősége, pedagógusai és a Diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse 

elsősorban a Diákönkormányzatot segítő tanár, aki minden DÖK vezetőségi ülésen és a 

közgyűléseken részt vesz. A hatáskörileg illetékes intézményvezető-helyettes tanévenként két 

alkalommal (a tanév indításakor, illetve a második félév során) a Diákközgyűlés értekezletein 

beszámol az intézmény vezetősége által hozott fontosabb tanulókat érintő intézkedésekről, 

illetve tájékozódik a Diákönkormányzat munkájáról. A Diákönkormányzat vezetője jogosult 

arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő esetekben az iskolavezetés rendkívüli 

összehívását kezdeményezze. Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a 

Diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak. A Diákönkormányzat működéséhez 

szükséges feltételek biztosítása az iskolai és a DÖK között létrejött Együttműködési 

Megállapodás szerint történik. 

2.2.2.5. Az Iskolai Sportkörrel való kapcsolattartás 

Az Iskolai Sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolatért a sportkör vezetője és a területért 

felelős intézményvezető-helyettes felelős. Az Iskolai Sportkör évente közgyűlést tart, melyen 

részt vesz az Iskolai Sportkör tanárvezetője és az iskolavezetés képviselője. 
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3. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

3.1. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI 

MUNKAMEGOSZTÁS 

3.1.1. Intézményvezető 

Az köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka 

törvénykönyvében és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben ráruházott vezetői 

jogkört és ellátja az ezzel összefüggő feladatokat. Hatáskörébe tartozik: az intézmény teljes 

szervezete. Jogköre, hogy: 

 gyakorolja a Nyíregyházi Tankerületi Központ által ráruházott jogköröket, 

 első fokon dönt azokban a tanügyigazgatási kérdésekben, melyeket a törvények és más 

jogszabályok hatáskörébe utalnak, 

 tanulói fegyelmi ügyekben az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója, 

 szabályozza az iskolai szervezet működését, továbbá az iskolai élet belső rendjét, 

 meghatározza az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait, az 

ügyvitel rendjét és ennek keretében a szerződéskötésekre, levelezésre és aláírásra, az 

iskola képviseletére jogosultak körét, 

 ellenőrzi az iskolai nevelő-oktató munkát, az iskola ügyvitelét, szervezeteinek és 

közösségeinek működését, 

 intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor, 

 fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a Nyíregyházi Tankerületi 

Központ által meghatározott esetekben az aláírási jogkörét, 

 meghatározza az óralátogatások alól felmentett tanulók és a egyéni munkarenddel 

rendelkezők felkészültségének ellenőrzési módját. 

Feladatai: 

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre 

bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, 

 felelős az intézményi dokumentumok és szabályzatok elkészítéséért, 

 külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát, 

 kapcsolatot tart és együttműködik a szervezetek vezetőjével, 

 felügyeli az iskolai adminisztrációs rendszerek működtetését, 

 gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő 

továbbításáról, 

 kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel, 

 kidolgozza az iskolai nevelő-oktató munka elveit, ellenőrzési- és minősítési tervét, 

 biztosítja az iskola működését, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeit, az iskolai 

munkaterv, munkarend megvalósítását, 
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 irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez, 

 gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi 

kapcsolatok erősítéséről, a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák viszony 

kialakításáról és fenntartásáról, a saját, valamint az iskola dolgozóinak tervszerű és 

folyamatos továbbképzéséről, 

 gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről, 

 gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megünnepléséről, 

 irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet, 

 irányítja a tanulmányok alatti vizsgák előkészítését és ellenőrzi azokat, 

 gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, a 

pedagógusok kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, a nevelőtestületi 

döntések végrehajtásáról, a nevelőtestületi értekezletek megtartásáról, 

 gondoskodik a diákközgyűlés összehívásáról és a lebonyolítás feltételeinek biztosításáról, 

 irányítja az ifjúságvédelmi munkát, 

 gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok 

végrehajtásáról, 

 biztosítja a Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat működésének feltételeit, 

 irányítja és összehangolja az intézmény – pedagógus és nem pedagógus beosztású – 

dolgozóinak tevékenységét, 

 az intézmény dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, jutalmazza, valamint kitüntetésre 

javasolja a kiemelkedő munkát végzőket, szükség esetén felelősségre vonást alkalmaz, 

 figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a 

Diákönkormányzat érdekvédelmi feladatainak megvalósulását, 

 kezdeményezi és támogatja a nevelő-oktató munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő 

és újító törekvések kibontakozását, 

 irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolatitkárok munkáját, 

 irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését, 

 irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat, 

 ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, 

valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, 

a pedagógusok adminisztratív tevékenységét, 

 irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői 

fogadónapok, SZK- értekezletek stb.) megszervezését, 

 gondoskodik az egész iskolát érintő tárgyi feltételek megteremtéséről, 

 szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket, 

 felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat, 
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 gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről, 

 kapcsolatot tart a szülői közösség képviselőjével, 

 összeállítja a leltározási és selejtezési bizottságokat, valamint ellenőrzi munkájukat, 

 kapcsolatot tart a kollégiumokkal és 

 felelős az iskola gazdálkodásáért. 

3.1.2. Az első számú intézményvezető- helyettes 

Az első számú intézményvezető-helyettes az általános nevelési és tanügyigazgatási 

intézményvezető- helyettesi hatás- és jogkörrel, valamint feladatokkal megbízott helyettese az 

intézményvezetőnek.  Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak megvalósításában. 

Felelősséggel osztozik az iskola tanügyigazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásában. 

Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról. 

A közvetlen beosztottjai: a munkaközösség-vezetők és a nevelőtestület tagjai az SZMSZ-nek 

megfelelő hierarchia szerint. 

Intézményvezetői - helyettesi beosztásából adódó rendszeres feladatai: 

 munkáját a munkaköri leírása, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzi, 

 a nevelő-oktató munka ellenőrzése, értékelése az intézményvezető utasítása és a 

munkatervben megfogalmazottak szerint: óralátogatás, az SZMSZ-ben és a Házirendben 

előírtak betartásának ellenőrzése a tanári intézkedések során, a tanítási órák kezdésének 

és befejezésének ellenőrzése, a tanulók igazolt és igazolatlan mulasztásainak ellenőrzése, 

 a tanévnyitó- és tanévzáró értekezlet előkészítése, 

 előkészíti az iskolai dokumentumok felülvizsgálatát, 

 elkészíti az érettségi vizsga, a kompetenciamérés és az osztályozóvizsgák beosztását, 

megszervezi a szükséges felügyeletet, 

 ellenőrzi az érettségi szoftverben végzett tevékenységeket, elvégzi az ebből adódó 

adminisztrációt, 

 koordinálja az iskolai szintű tanulmányi versenyeket, 

 megszervezi a tanárok helyettesítését, 

 ellenőrzi a tanári felügyeleti rendszer működését, 

 ellenőrzi az osztálynaplók és egyéb iskolai dokumentumok adminisztrációját, követi a 

tanulók munkájának értékelését, 

 segíti és irányítja az érettségi vizsga jegyzőinek a munkáját, 

 megrendeli a tanügyi nyomtatványokat, 

 koordinálja a partnerintézmények hallgatói számára a tanítási gyakorlatokat. 

Hatáskörének, jogkörének, feladatainak meghatározását, illetve munkaköri leírását a 7.1. sz. 

melléklet tartalmazza. 
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3.1.3. A második számú intézményvezető-helyettes 

A második számú intézményvezető-helyettes alapvető feladata az iskolában folyó közismereti 

oktatás felügyeletének irányítása. 

Hatáskörébe tartoznak: a munkaközösség-vezetők és a nevelőtestület tagjai az SZMSZ-nek 

megfelelő hierarchia szerint. 

Jogköre: 

 a Házirendnek megfelelően a tanulók jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről, 

 a tanulók tanulmányi munkájának értékeléséről a Pedagógiai Programban foglaltak 

szerint, 

 a nevelés-oktatás módszereinek megválasztásáról a Pedagógiai Program alapján, 

 a munkaközösség véleménye alapján a szükséges taneszközök megválasztásáról. 

Feladatai: 

 munkáját a munkaköri leírása, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzi, 

 a nevelő-oktató munka ellenőrzése, értékelése az intézményvezető utasítása és a 

munkatervben megfogalmazottak szerint: óralátogatás, az SZMSZ-ben és a Házirendben 

előírtak betartásának ellenőrzése a tanári intézkedések során, a tanítási órák kezdésének 

és befejezésének ellenőrzése, 

 előkészíti az iskolai dokumentumok felülvizsgálatát, 

 a tanévzáró értekezlet (PPT) előkészítése, 

 a statisztika elkészítése, 

 a különös közzétételi lista elkészítése, 

 a tanárok túlmunkájának, helyettesítésének ellenőrzése, 

 előkészíti a tantárgyfelosztást. 

Hatáskörének és jogkörének és feladatainak leírását a 7.2 sz. melléklet tartalmazza. 

3.2. A VEZETŐKNEK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ 

BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 

A tanítási napokon az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek a tanévre 

megállapított heti beosztás szerint tartózkodnak az iskolában. A beosztás napi bontásban a 

tanítás megkezdésétől, az adott napon esedékes utolsó foglakozás (ideértve a délutáni 

foglalkozásokat is) végéig tartalmazza a vezetők beosztását. 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, a tanulók számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. 

Szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig a nyitvatartási időn belül az iskola vezetőjének vagy 

egyik helyettesének reggel 7 óra 45-től legalább 15 óra 30-ig, pénteken 7 óra 40-től 14 óráig, 

továbbá az iskolában lévő foglalkozások ideje alatt végig az iskolában kell tartózkodnia. Egyéb 



16 

esetekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 

időtartamban látják el. 

Amennyiben az intézményvezető vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt 

egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleg szükséges intézkedések megtételére a 

nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

3.3. A KIADMÁNYOZÁS SZABÁLYAI 

A kiadmányozás rendjét a Klebersberg Központ elnöke által kiadott utasítás szabályozza. 

3.3.1. Az intézményvezető kiadmányozza: 

 a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a 

fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos 

munkáltatói intézkedések iratait, 

 az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez 

kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, 

 az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket 

és egyéb leveleket, 

 az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a Klebelsberg Központ központi szerve 

szervezeti egysége, illetve a tankerületi intézményvezető számára nem tartott fenn, 

 a közbenső intézkedéseket, 

 a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, 

a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 

és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. 

Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá. 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói az első számú 

intézményvezető-helyettes, illetve akadályoztatása esetén a második számú intézményvezető- 

helyettes. 

3.4. A KÉPVISELET SZABÁLYAI 

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

esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. 

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

azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a Szervezeti 

és Működési Szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő 

eljárásra feljogosítanak. 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében, 

 tanulói jogviszonnyal, 



17 

 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával, 

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben, 

 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben, 

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

 az intézményfenntartó előtt, 

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 

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

szakmai munkaközösségekkel, a Szülői Szervezettel, a Diákönkormányzattal, az 

intézményi tanáccsal, 

 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi 

önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági 

és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel, 

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. 

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

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

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak 

szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. 

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és valamelyik 

magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

3.5. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES 

AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

Az intézményvezető távolléte alatt az ügyeletes intézményvezető-helyettes az intézmény 

felelős vezetője. 

Az intézményvezetőt tartós távolléte esetén az első számú intézményvezető-helyettes 

helyettesíti, mindkettőjük tartós távolléte esetén a második számú intézményvezető-helyettes, 

az ő akadályoztatása esetén az osztályfőnöki munkaközösség vezetője az intézmény felelős 

vezetője. 

Az intézményvezető döntési és egyéb jogait – kivéve jogviszony létesítése vagy megszüntetése 

esetén  részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezető-helyettesekre, az iskolavezetés 

vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, 

kivéve az intézményvezető-helyettesek felhatalmazását. 

Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját 

munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.  Amennyiben ez a 

helyettesítési rend nem tartható, akkor a helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelőst, 

lehetőleg a munkaközösség-vezetők közül. 
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A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, 

az intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdető 

táblán, valamint közzé teszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti 

napokra is. 

3.6. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBŐL LEADOTT 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át – részben vagy teljesen 

– a helyetteseire: 

 a pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

való vezetői feladatok, 

 a munkavégzés ellenőrzése, 

 az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése, 

 a vizsgák szervezése, 

 az iskolai dokumentumok elkészítése, 

 a statisztikák elkészítése, 

 az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése, 

 a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése, 

 a választható tantárgyak körének meghatározása, 

 a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása, 

 a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

 javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére, 

 az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés, 

 az ifjúságvédelmi feladatok koordinálása, 

 személyi anyagok kezelése. 

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az intézményvezető-helyetteseket teljes körű 

beszámolási kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és hatáskörök helyettesek közötti 

megosztását a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 

4.1. A PEDAGÓGUSOK KÖZÖSSÉGEI 

4.1.1. Nevelőtestület 

A nevelőtestület A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. §-a alapján a 

nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A Tankerületi 

Központ által fenntartott köznevelési intézményben az önálló jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egységnek egy nevelőtestülete van. A nevelőtestület jogszabályokban meghatározott 

döntési jogkörrel rendelkezik, véleményezési és javaslattevő jogköre kiterjed az iskola 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. 

A nevelőtestület 

 a Pedagógiai Program elfogadásáról, 

 az SZMSZ elfogadásáról, 

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

 a Házirend elfogadásáról, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben, 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt. 

Véleményezési, javaslattevő jogköre kiterjed: 

 a tantárgyfelosztás készítésére, 

 a nevelési-oktatási intézmény külső kapcsolataira, 

 a rendkívüli tanári megbízásokra, 

 az iskolai felvételi követelmények meghatározására, 

 az osztályozó-és javító vizsgák tartalmára, 

 a Diákönkormányzat működési szabályzatára (véleményezés után annak jóváhagyása), 

 a Diákönkormányzat működésére biztosított anyagi eszközök felhasználására. 

4.1.1.1. A nevelőtestület döntései, határozatai 

 A nevelőtestület a döntéseit, határozatait, javaslatait vagy véleményét nyílt (a 

jogszabályban meghatározott ügyek esetében titkos) szavazással alakítja ki. 

Szavazati joggal rendelkeznek: 

o a főállású vagy részfoglalkozású határozatlan időre kinevezett pedagógusok, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.360623
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o a főállású vagy részfoglalkozású határozott időre kinevezett pedagógusok, 

o  a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók, 

o az óraadó, állami iskolákban a választható hit- és erkölcstan tantárgy oktatója 

szavazati joggal csak a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a 

tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, valamint a tanulókkal szembeni fegyelmi 

eljárás ügyében rendelkezik. 

 A nevelőtestület akkor határozatképes, ha a nevelőtestület tagjainak kétharmada jelen 

van. 

 A határozatképességet az intézményvezető állapítja meg a nevelőtestület tagjai által aláírt 

jelenléti ív alapján. 

 A nevelőtestület minden tagjának egy szavazata van. 

 A szavazatok formái: igen, nem és tartózkodás. 

 A nyílt szavazás kézfeltartással történik. 

 Nyílt szavazás esetén a nevelőtestület egyszerű többséggel dönt. 

 A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

 A nevelőtestület a jogszabályokban meghatározott esetekben titkos szavazással dönt, 

valamint ha a nevelőtestület tagjai - erre irányuló indítvány esetén- titkos szavazási 

módról döntöttek. 

 A titkos szavazás előre elkészített, a kitöltő személy azonosíthatóságát, a szavazólap 

cserélhetőségét kizáró szavazólapon történik. 

 A szavazólapon fel kell tüntetni a szavazás tárgyát, a tárgyra vonatkozó, egyértelmű 

döntést lehetővé tevő kérdést, valamint biztosítani kell a szavazatok formáinak (igen, 

nem, tartózkodás) megtételére szolgáló helyet. 

 A titkos szavazás érvényességét, eredményességét egy három főből (elnök, két tag) álló 

szavazatszámláló bizottság állapítja meg. 

 A szavazat akkor érvényes, ha a szavazatot leadó személy döntése egyértelmű. 

 A szavazás akkor eredményes, ha szavazásra jogosultaknak több mint fele egyetértőleg 

nyilatkozott. 

 A szavazás lebonyolításának rendjét, eseményeit, eredményét jegyzőkönyv rögzíti. 

4.1.1.2. A nevelőtestület állandó értekezletei: 

 tanévnyitó/ félévzáró/ tanévzáró értekezlet, 

 félévi/tanév végi osztályozó értekezlet, 

 őszi és tavaszi nevelési értekezlet, 

 munkaértekezletek. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni az intézményvezető, a nevelőtestület 

tagjai egyharmadának, a Közalkalmazotti Tanács, a Szülői Szervezet és a iskolai 

Diákönkormányzat kezdeményezésére. 
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4.1.1.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 

A nevelőtestület a tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre a 

nevelőtestület feladatkörébe tartozó egyes ügyek előkészítése, eldöntése céljából, valamint 

jogköröket ruházhat át további közösségekre: 

 szakmai munkaközösségekre, 

 egy osztályban tanító pedagógusok közösségére, 

 Diákönkormányzatra. 

A nevelőtestület nem ruházhatja át 

 a Pedagógiai Program, 

 az SZMSZ és 

 a Házirend 

elfogadására irányuló döntési jogkörét. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestület által meghatározott módon és időben 

tájékoztatni köteles a nevelőtestületet azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár. 

A nevelőtestület feladatkörében eljáró bizottságok: 

 felvételi bizottságok (A középiskolai felvételi eljárás keretében az intézménybe 

jelentkező tanulók szóbeli vizsgáját bonyolítja le az erre kijelölt egyes tantárgyakból. Két 

tagból áll, akik közül az egyik pedagógus az adott tantárgyat tanító szaktanár, a másik 

pedagógus az adminisztrációs feladatokat ellátó elnök.), 

 osztályozó és javítóvizsga bizottságok (Három tagból álló bizottság. Tagjai az 

adminisztrációs feladatokat ellátó elnök, a javító és kérdező tanári feladatokat ellátó 

szaktanárok.), 

 fegyelmi bizottság (Vizsgálja, tárgyalja és döntést hoz a tanulói vétségek tárgyában. A 

legalább három tagból álló bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.), 

 belső ellenőrzési csoport (Feladata a tanfelügyeleti eljáráshoz kapcsolódó belső 

önértékelési rendszer kiépítése, működtetése, koordinálása.) 

A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét: 

 az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes munkaközösségeket 

érintő részeinek elfogadásáról, 

 az iskola éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról, 

 a továbbképzési program/beiskolázási terv elfogadásáról. 

A nevelőtestület az egy osztályban tanító pedagógusok közösségére ruházza át döntési 

jogkörét: 

 a tanulók magasabb évfolyamra lépéséről és az osztályozó vizsgára bocsátásról. 

A felsorolt döntéshozók beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a döntést 

követő legközelebbi nevelőtestületi értekezleten. 
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4.1.2. Szakmai munkaközösségek 

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei a nevelési-oktatási intézmény munkájának 

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében vesznek részt. 

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot illetve azonos 

nevelési feladatot ellátó pedagógusok. 

Ennek megfelelően az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek: 

 osztályfőnöki munkaközösség, 

 magyar-történelem- művészetek munkaközösség, 

 matematika-fizika-informatika munkaközösség, 

 angol nyelvi munkaközösség, 

 idegennyelvi munkaközösség, 

 biológia-kémia-egészségnevelés munkaközösség. 

Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

A személyi feltételek változása, az intézmény feladatellátásnak bővülése esetén az azonos 

műveltségterülethez tartozó munkaközösségek összevonhatók, szétválaszthatók, valamint új 

munkaközösségek hozhatók létre. 

A szakmai munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkájának 

minőségi és módszertani fejlesztését, tervezését. 

Munkájukat az iskola Pedagógiai Programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösség 

tagjainak javaslatai alapján az adott tanévre szóló éves munkaterv alapján végzik. Minden 

tanévben, valamennyi munkaközösség legalább 3 értekezletet tart. A munkaközösségi 

értekezletet a munkaközösség-vezető hívja össze. Az értekezletet össze kell hívnia akkor is, ha 

az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes elrendeli, vagy a munkaközösség 

tagjainak legalább egyharmada indítványozza. 

A munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit az intézményvezető bíz meg a 

munkaközösségi tagok véleményének kikérésével, legfeljebb öt évre. 

4.1.2.1. A munkaközösségek részletes feladatai: 

 gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzik az ezzel kapcsolatos 

feladatokat, 

 részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében 

és ellenőrzésében, 

 javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira, 

 javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét, 

 javaslatot tesznek a szertárak és a szakkönyvtárak fejlesztésére, 

 együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a 

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével, 
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 a munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, 

 fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat belső 

műhelymunkával, külső előadók, szakemberek meghívásával, 

 nyomon követik az országos tanulmányi versenyeket, kezdeményezik a helyi pályázatok 

és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának 

fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek által meghirdetett versenyeket, 

 egységes tantárgyi követelményrendszert dolgoznak ki, felmérik és értékelik a tanulók 

tudásszintjét 

 évfolyamfelméréseket állítanak össze, amelyeket értékelnek, elemeznek, 

 egymás munkájának segítése, minőségi színvonalának javítása, a jó gyakorlatok átadása 

érdekében hospitálásokat, bemutató órákat, szakmai műhelymunkákat szerveznek, 

 szervezik a pedagógusok továbbképzését, 

 összeállítják az osztályozó, a különbözeti, a javító, felvételi és érettségi vizsgák 

tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik, 

 támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget, 

 az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló 

szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente beszámol az intézmény vezetőinek, 

 figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését, 

 javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére, 

 az osztályfőnöki munkaközösség segítséget nyújt az iskola vezetőségének az egységes 

nevelési alapelvek kialakításában és ezek gyakorlati megvalósításában. 

4.1.2.2. A szakmai munkaközösségek jogkörei: 

 működési rendjének, munkaprogramjának a meghatározása, 

 javaslat a munkaközösség-vezető személyére a közösség tagjai közül, 

 tantervek, tanmenetek, taneszközök, szakmódszertani eljárások kiválasztása, adaptálása 

az aktuális jogi szabályozókkal összhangban, 

 szakmai, módszertani innovációhoz való csatlakozás kezdeményezése az 

intézményvezetőnél, 

 a nevelőtestület által átruházott jogkörök gyakorlása. 

4.1.2.3. Munkaközösség-vezetők feladatai: 

 az intézmény Pedagógiai Programja, a tanév feladatai és a munkaközösséghez tartozó 

egyes szaktanárok javaslatai és feladatvállalásai alapján összeállítja a munkaközösség 

adott tanévre szóló munkatervét, 

 irányítja a munkaközösség szakmai, pedagógiai munkáját, 
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 a vezetőségi értekezleteken beszámol az intézmény vezetőségének, munkaközösség-

vezető társainak a munkaközösségében folyó tevékenységekről, eredményekről, 

feladatokról, gondokról, azok megoldási javaslatairól, 

 javaslatot tesz és elkészíti a tantárgyfelosztást, 

 felügyeli az adott műveltségterületre, tantárgyra vonatkozó helyi tanterv, tanmenetek 

elkészítését, ellenőrzi azok tartalmát, formai megjelenését, 

 javaslatot tesz a tankönyvek kiválasztására, 

 javaslatot tesz szakmai továbbképzésre, 

 javaslatot fogalmaz meg és felügyeli a munkaközösség tagjai által szervezett versenyek, 

szakmai és egyéb programok lebonyolítását, 

 szaktárgyi, módszertani megbeszéléseket, műhelymunkákat tart és szervez, 

 elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységeiről, 

eredményeiről, 

 az intézményt, a munkaközösséget érintő kérdésekben kellő időt és minden szükséges 

információt biztosít a munkaközösségen belüli egyeztetésre, a munkaközösség 

álláspontjának a kialakítására, 

 a munkaközösség álláspontját a többségi vélemény alapján képviseli, 

 ha az intézmény vezetője a munkaközösség véleményét kéri, a munkaközösség-vezető 

köteles kikérni a munkaközösség valamennyi tagjának a véleményét (ha szükséges 

írásban), elvégezni az egyes vélemények összegzését, és arról tájékoztatni az 

intézményvezetőt, 

 ellenőrzési terv alapján, valamint szükség esetén látogatja és értékeli a munkaközösség 

tagjainak munkáját, 

 az intézményi kompetenciaalapú teljesítményrendszer alapján kidolgozza a 

munkaközösségi tagok munkája értékelésének szempontrendszerét, és azt nyilvánossá 

teszi a tagok számára, 

 a szempontrendszer alapján elkészíti a munkaközösségi tagok tárgyilagos, 

konkrétumokkal alátámasztott teljesítményértékelését. 

A munkaközösségvezetők munkaköri leírását a 7.3 sz. melléklet tartalmazza. 

4.1.2.4. Munkaközösség-vezetői értekezletek 

A munkaközösség-vezetők az intézményvezetővel és az intézményvezető-helyettesekkel havi 

rendszerességgel értekezletet tartanak. Tanácskozási, véleményezési és javaslattevő jogkörüket 

gyakorolva segítik a vezetés munkáját, a döntéshozatalt. Az értekezletekről tájékoztatják a 

munkaközösségük tagjait. 

4.2. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

4.2.1. A Diákönkormányzat 

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

tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat működik. A Diákönkormányzat 
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vezető szerve a Diákközgyűlés, amelyen a tanulói közösségeket az osztályok ODB titkárai, az 

osztályok időszakos küldöttei és a diákkörök küldöttei képviselik. A közgyűlés választja saját 

vezetőségét. A vezetőség irányítja az ODB-ket. 

A Diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol: 

 saját működéséről, 

 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Ki kell kérni a Diákönkormányzat véleményét: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a Házirend elfogadása előtt. 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3.) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően 

kikéri az iskolai Diákönkormányzat véleményét. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény vezetője felelős. 

A Diákönkormányzat működését saját Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. 

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az 2. sz. melléklet tartalmazza. 

4.2.2. Az Iskolai Sportkör 

A Iskolai Sportkör (ISK) a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, 

a mozgás, a sport megszerettetésére alakult meg, melynek keretében sportcsoportok 

szervezhetők. A sportkörnek tagja az iskola valamennyi tanulója, melyen a részvétel önkéntes. 

Az iskolai szakosztályok az edzéstervben foglaltaknak megfelelően használják az iskola 

sportlétesítményét, illetve sporteszközeit. A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő 

tanárai tartják, valamint tarthatja olyan szakedző is, aki a felsőoktatási intézmény által 

szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt. 

A tanulók Iskolai Sportkörben végzett foglalkozásaiból heti két óra a mindennapos testnevelés 

óráihoz beszámítható. 

4.3. A SZÜLŐK KÖZÖSSÉGEI 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szülői 

Szervezet működik. A szülői közösség saját Szervezeti és Működési Szabályzatuk szerint 

működik. A szervezet alapegységei az osztály szülői közösségei. Küldötteik a Szülői 

Választmányban képviselik az osztályt. 

A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-

oktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók 
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egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a 

nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről. 

Véleményt mond a Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor. 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3.) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően 

kikéri a szülői közösség véleményét. 
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5. A MŰKÖDÉS RENDJE 

5.1. A TANULÓKNAK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ 

BELÉPÉSÉNEK ÉS BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 7 órától 19 óráig tart nyitva. Ettől 

való eltérést eseti kérések alapján az intézményvezető engedélyezhet. 

A tanítási órák 7 óra 50 perckor kezdődnek és 18 óráig tarthatnak. A tanítási órák hossza 45 

perc, a 7. óra 40 perces. Az óraközi szünetek 10 percesek, az 1. és a 2., illetve a 6. és 7. óra 

közötti szünet 5 perces. 

Szombaton és vasárnap, illetve a tanítási szünetek alatti nyitva tartás csak az intézmény vezetője 

által engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást 

az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. 

A tanítási órák a Házirend „A működés rendje” című fejezetében meghatározott rend szerint 

zajlanak. Az első elméleti óra kezdete 7 óra 50 perc. 

A tanulóknak az első tanítási óra előtt 10 perccel korábban, napközben pedig 5 perccel 

hamarabb kell a kijelölt foglalkozási helyükön megjelenniük. 

Amennyiben az osztálynak vagy a tanulócsoportnak nincs első órája a tanulóknak tíz perccel 

az órarendben előírt első foglalkozás előtt kell az iskolába megérkezniük. 

A tanuló az iskola területét az órarendjében foglalt utolsó órájának végéig nem hagyhatja el, 

kivéve, ha számára a tanítási nap ennél hamarabb befejeződik. 

A szülő, a gondviselő írásban kérhet kilépési engedélyt, amelyet a tanuló osztályfőnöke, az 

osztályfőnök helyettese, távolléte esetén az órát tartó szaktanár vagy az intézményvezető, 

intézményvezető-helyettesek adhatnak meg, aláírásukkal és az iskola pecsétjével ellátva. Ezt a 

kilépési engedélyt a tanuló köteles aznap magánál tartani. 

A tanuló kilépésének rendjét a Házirend szabályozza. 

A tanítási órát senki sem zavarhatja. Óralátogatások (egyéb indokolt esetek) esetében 

intézményvezetői vagy helyettesi engedély szükséges. 

A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell 

átadnia a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. 

Az óraközi szünetekben az első számú intézményvezető-helyettes által kialakított ügyeleti rend 

biztosítja a tanulók felügyeletét. A pedagógusok ügyelete 8 óra 35 perckor kezdődik. Az 

ügyeleti beosztást órarendhez igazodva kell meghatározni. Az ügyeletes tanárok az iskola 

bejáratánál ellenőrzik a tanulók intézményből való kilépését. Az ügyeletes nevelő köteles a 

rábízott épületrészben a Házirend alapján a tanulók magatartását, az épület rendjének, 

tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök, 

távolléte esetén az osztályfőnök helyettese, az intézményvezető vagy helyettesei, illetve az órát 

tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 

Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az intézményvezető 

vagy helyettesei adhatnak engedélyt. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tantervi órák befejezését követően a délutáni nyitva tartás 

végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető engedélyével lehet. 
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Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 

történik 8 és 16 óra között. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön, az intézményvezető által 

meghatározott ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

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

színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az első 

számú intézményvezető-helyettes határozza meg. 

Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskolai SZMSZ-ben és a tanulói Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

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

alól csak az iskola vezetője adhat felmentést. 

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését és távozását a portaszolgálat 

ellenőrzi. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 

ügyet intézők tartózkodhatnak. 

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az iskola engedélyével, átvételi 

elismervény ellenében lehet. 

Az iskola helyiségeit - elsősorban tanítási időn túl - külső igénylőknek külön megállapodás 

alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az 

iskola épületét használó külső igénybevevők csak a megállapodás szerinti időben és 

helyiségekben tartózkodhatnak az épületben. 

A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola Házirendje önálló szabályozásként 

határozza meg. A Házirend betartása a Pedagógiai Program céljainak megvalósítása miatt az 

intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező. 

5.1.1. A tanórán kívüli foglalkozások 

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

foglalkozások működnek: 

 sportfoglalkozások, 

 tehetségfejlesztő foglaklozások, 

 tanulmányi versenyre felkészítő foglalkozások, 

 énekkar, 

 szakkörök, 

 felzárkóztató foglalkozások. 
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5.1.2. A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes, az év elején történik és egy 

tanévre szól. 

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

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

rögzíteni kell. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésében a tanulói, a szülői és a nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg. Tanórán kívüli 

foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesítése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

évente egy alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A 

tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanapok számát az iskola éves 

munkatervében lehet meghatározni. 

Az intézményvezető által megbízott nevelő cserelátogatásokat szervez a külföldi 

testvériskolákba. 

Az iskola nevelői, szülői az intézményvezető előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, 

kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

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

kulturális vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók 

felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztosít. 

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

(A könyvtár működésének szabályait az 1. sz. melléklet tartalmazza. ) 

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

amelyen a 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. 

5.2. AZ ALKALMAZOTTAKNAK A NEVELÉSI-OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 

A pedagógusok a 40 órás teljes munka idejéből a neveléssel-oktatással lekötött munka idejének 

beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban 

ellátandó feladatokat az intézményvezető határozza meg. 

A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület 

tagjai között. Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. 

A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a 

pedagógus maga jogosult meghatározni. 

A tanár az órái kezdete előtt legalább 10 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a 

mindenkori csengetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. 
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A testnevelő tanároknak az öltözőt ki kell nyitnia a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel 

és a tanórák alatt az öltözőket zárva kell tartania. A tanulók átadott értékeinek megőrzéséről az 

óra megkezdése előtt gondoskodnia kell. 

Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell az intézmény vezetőjének. Az 

első számú intézményvezető-helyettes megszervezi a helyettesítést. Az újbóli munkába állást 

az iskola vezetésének jelezni kell, legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig. 

5.2.1. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és az egyéb munkakört betöltő 

alkalmazottak munkarendje 

A nem pedagógus munkakörben alkalmazottak munkarendjét – a vonatkozó jogszabályok 

alapján – az intézményvezető állapítja meg. Az iskolatitkárok munkaköri leírását 7.7 és 7.8 

mellékletek, a rendszergazda, a könyvtárostanárok munkaköri leírását a 7.9 és 7.6 sz. 

mellékletek tartalmazzák. 

5.3. A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, 

AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI 

INTÉZMÉNNYEL 

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

biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek 

esetében, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. 

Az iskolába érkező idegeneket a portás fogadja, és engedi be, illetve ki őket. Az iskola 

helyiségeinek bérlői a leadott névsor alapján léphetnek be az iskolába. Hétvégén, 

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

vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény területén tartózkodnia. 

A regisztráció ekkor is szükséges. Regisztráció nélkül léphetnek be az épületbe a szülők a 

fogadóórák, szülői értekezletek, szülői részvétellel zajló iskolai rendezvények esetén. 

Az iskolában való tartózkodás szabályai: 

 az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, személynél 

tartózkodhatnak, 

 a tanítási órák látogatására az intézményvezető, vagy az ügyeletes vezető engedélyével 

kerülhet sor, az órák lényeges zavarása nélkül, 

 a szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt 

tanteremben, vagy az ünnepély helyszínén történik, 

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

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

az oktatómunka rendjét. 

5.4. HELYISÉGEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend 1. sz. melléklete, illetve a termekben 

kifüggesztett használati rend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és 

alkalmazottainak be kell tartaniuk. 
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6. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI 

FORMÁI, IDŐKERETEI 

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

az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat 

szervez. A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az intézményvezető engedélyezi. 

A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik, 

terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A 

foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az intézményvezető szeptember 15-ig hirdeti meg 

a heti időbeosztással és a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő szeptember 

30. A jelentkezés az osztályfőnöknél, vagy a foglakozást tartó tanárnál lehetséges. A jelentkezés 

önkéntes, de felvétel esetén a foglakozásokon való részvétel kötelező. 

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

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

rögzíteni kell. 

Az egyéni foglakozások célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a 

tehetséggondozás, a gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes 

elsajátításának elősegítése. A tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre álló órakeret 

felhasználásáról az intézményvezető dönt a munkaközösség-vezetők és az intézményvezető-

helyettesek javaslata alapján. 

A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a mindennapos testnevelésórák 

mellett sportköri foglalkozásokat szervez. A foglakozások célja, hogy tagjainak rendszeres 

mozgási lehetőséget, játékot, versenyekre való felkészülést, a rendelkezésre álló diákolimpiai 

és más versenyrendszerekben való szereplést biztosítsa. 

A heti öt kötelező testnevelési órából két óra kiváltható 

 a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra Iskolai 

Sportkörök foglakozásain történő részvétellel - a részvétel igazolása a foglalkozást tartó 

tanár által vezetett foglalkozási napló részvételi adatai alapján történik, 

 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 

tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával. 

A diákkörök célja a tanulók tudományos, technikai, szakmai, művészi, idegen nyelvi és egyéb 

érdeklődésének kielégítése, alkotó képességeinek fejlesztése. A tanulók közös tevékenységük 

megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Diákkörnek tekinthető a szakkör, érdeklődési 

kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport és egyszeri alkalomra alakult csoport. Közös 

jellemzőjük, hogy a foglakozások előre meghatározott tematika szerint zajlanak. A diákkör 

minimális létszáma 10 fő, indításukhoz intézményvezetői engedélyre van szükség. Az 

iskolában működő diákkörök fajtáit a Házirend tartalmazza. A diákkörök munkáját a tanulók 

által felkért pedagógusok, szülők vagy külső szakemberek, szakértők segíthetik. Valamennyi 

diákkör képviselőt delegálhat a Diákönkormányzatba. Az iskolai diákköröket a nevelési 

intézményvezető-helyettes tartja nyilván. 

Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés 

céljából. A felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata, vagy az iskolai 

háziversenyeken elért eredmények alapján történik. 
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7. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

7.1. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

Az intézmény különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, 

illetve tagja szakmai egyesületeknek. 

Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével 

kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és 

vállalkozásokkal. 

A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási 

Hivatal által végrehajtandó pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és 

pedagógusai együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel.  Az együttműködés célja, 

hogy részt vegyenek a pedagógusok munkájának ellenőrzésében és értékelésében, a vezető 

munkájának ellenőrzésében és értékelésében, valamint az intézmény ellenőrzésében és 

értékelésében. 

7.2. A VEZETŐK ÉS A PARTNERSZERVEZETEK KÖZÖTTI 

KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó 

munkakapcsolatban áll: 

 a fenntartóval (Nyíregyházi Tankerületi Központ), 

 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és 

Hatósági Osztályával, 

 Nyíregyháza Megye Jogú Város önkormányzati képviselőtestületével és polgármesteri 

hivatalával. 

Az intézmény az eredményes nevelő- és oktatómunka érdekében munkakapcsolatot tart fenn 

a következő intézményekkel, szervezetekkel, illetve az intézményi munkához kapcsolódó 

hivatalokkal: 

 a Debreceni Egyetemmel, 

 a Nyíregyházi Egyetemmel, 

 az iskola tanulóit befogadó kollégiumokkal, 

 a nyíregyházi oktatási intézmények (elsősorban gimnáziumok) vezetőivel és 

tantestületeivel, 

 a megye és a város általános iskoláival, 

 a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központtal, 

 a Kölcsey Társasággal, 

 a Móricz Zsigmond Színházzal, 

 a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral, 

 a Váci Mihály Kulturális Központtal, 

 a Jósa András Múzeummal, 
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárral, 

 a TIT Jurányi Lajos Egyesületével, 

 az OTP Fáy András Alapítvánnyal, 

  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, 

 a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével, 

 a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központtal, 

 az iskolát támogató „ A Kölcsey Ferenc Gimnázium jövőjéért”, és a „ Nyíregyháza Város 

Kézilabda Sportjáért” alapítványok kuratóriumaival, 

 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Ifjúságvédelmi Osztályával, 

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézményvezetőságának 

illetékes egészségügyi dolgozóival (iskolaorvos, védőnő, iskolafogász), 

 a külföldi testvériskolákkal: 

o Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Szatmárnémeti, 

o Märkisches Gymnasium – Iserlohn, 

o Sainte Elisabeth Gimnazium – Saint Pandelon, 

továbbá az iskolai közösségi szolgálat által megkötött együttműködési megállapodással 

rendelkező szervezetekkel. Az aktuális partnerek listája megtalálható az iskola honlapján. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az 

intézményvezető-helyettesek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel 

folyamatosan kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

7.3. KAPCSOLATTARTÁS A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKKAL, A 

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓKKAL 

A Pedagógiai Szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételéért a második számú intézményvezető-helyettes felelős. Munkája során segíti, 

hogy a szülők szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék 

a nevelési tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók 

további fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételét a pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy igazgatási 

szolgáltatások szükség szerinti igénybevételét. A tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó 

versenyeken való részvételt az első számú intézményvezető-helyettes szervezi meg.. 

7.4. KAPCSOLATTARTÁS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL 

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot az második számú intézményvezető-helyettes 

tartja. Feladata, hogy megelőzze a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást 

kezdeményezzen. Feladata az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások 

jogszabályban rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. 

Részt vesz továbbá a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Szervezi a 

kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között. 
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7.5. KAPCSOLATTARTÁS AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST 

BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL 

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési 

törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a 

szűrővizsgálatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az 

második számú intézményvezető-helyettes felelős. 
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8. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE 

Az iskola névadója: Kölcsey Ferenc 

Az iskola címere:  A Kölcsey család címerpajzsát díszítő ábra stilizált 

  változata ovális mezőbe helyezve, körülötte 

  KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 

  NYÍREGYHÁZA felirat 

 

Az iskola zászlója:  A zászló fehér alapon arany díszítéssel készült. 

  Egyik oldalán a Kölcsey Ferenc Gimnázium címere 

látható, másik oldalán arany betűkkel a gimnázium 

neve, valamint az alapítás dátuma olvasható. 

8.1. A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

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

megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket 

a nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű 

ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező. 

A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a Diákönkormányzat javaslata alapján – az 

intézményvezető dönt. 

Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az 

osztályfőnökök az ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben 

való megjelenés kötelezettségére (kölcseys sál/nyakkendő, fehér blúz/ing, fekete 

szoknya/nadrág). 

Iskolai szintű ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok: 

 tanévnyitó ünnepség, 

 október 23. – nemzeti ünnep, 

 december – karácsonyi ünnepség, 

 március 15. – nemzeti ünnep, 
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 április/május – szerenád az iskola épületében, 

o április/május - ballagás, 

o az iskola zászlajának ünnepélyes átadása az itt maradó diákok képviselőinek a 12. 

évfolyamosok részéről, 

o Aranykoszorús Kölcsey-jelvény kitüntetés átadása a négy éven át kimagasló 

tanulmányi és közösségi munkát végző 12. osztályos tanulóknak, 

o „Jó tanuló - jó sportoló” díj átadása, melyet a DSE évente ítél oda (ha az adott 

tanévben 12. évfolyamos tanuló érdemli ki az elismerést), 

o Kulcsár Anita Emlékdíj átadása a kézilabda sportban kiemelkedő tanulónak (ha az 

adott tanévben 12. évfolyamos tanuló érdemli ki az elismerést). 

 tanévzáró ünnepség, 

o a tanév kiemelkedő tanulmányi- és versenyeredményeinek elismerése, 

o „Jó tanuló - jó sportoló” díj átadása, melyet a DSE évente ítéli oda (ha az adott 

tanévben alsóbb évfolyamos tanuló érdemli ki az elismerést), 

o Kulcsár Anita Emlékdíj átadása a kézilabda sportban kiemelkedő tanulónak (ha az 

adott tanévben alsóbb évfolyamos tanuló érdemli ki az elismerést). 

Osztálykeretben megtartott ünnepélyek: 

 október 6. - Az aradi vértanúk napja, 

 február 25. - A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, 

 április 16. - Holocaust emléknap, 

 június 4. - A Nemzeti Összetartozás Napjával kapcsolatos megemlékezés. 

Az iskola minden tanévben az alábbi alkalmak során ápolja hagyományait: 

 A Kölcsey hagyomány ápolása: 

o osztálytermek dekorációja: 

 Kölcsey-portré, 

 a Kölcsey Ferenc Gimnázium címere, 

 „A haza minden előtt.” jelmondat. 

 szeptember – verébavató, 

 október – szalagavató, 

 november - Váci Mihály Tehetségkutató Szavalóverseny a 9. osztályos tanulóknak, 

 december - Mikulás ünnepség, 

 december - karácsonyi forgatag, karácsonyi műsor, 

 január 22. - a magyar kultúra napja alkalmából az iskolai Kölcsey-mellszobor 

megkoszorúzása és részvétel a Szatmárcsekén megtartandó országos központi 

ünnepségen, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat ünnepi 

műsorán, 

 jótékonysági bál, 

 február - farsang, 
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 diáknap, 

 diákgála, 

 diákbál - az első félév és a tanév végén, 

 június – pedagógusnap 

o egykori volt intézményvezetőnk, Gellér Erzsébet síremlékének gondozása, 

megkoszorúzása a 9. évfolyamos tanulók közreműködésével, 

o pedagógusok kitüntetése, 

 június, augusztus – verébtábor a leendő 9. osztályos tanulók számára. 
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9. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

9.1. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, AMELYEKET A GYERMEKEKNEK, 

TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁS SORÁN 

MEG KELL TARTANIA 

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

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

észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania munkabiztonsági szabályokat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó rendelkezéseit. A tanulóknak minden tanév 

elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban kell részesülniük, amelynek során fel kell hívni 

a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök 

jegyzőkönyvben rögzítik. Az oktatásban résztvevő tanulókról nyilvántartást kell vezetni, 

melyben a tanulók aláírásukkal igazolják az oktatást. 

 Ezenkívül a tanulók testnevelés tantárgyból balesetvédelmi oktatásban részesülnek, 

melyet aláírásukkal igazolnak. 

 A menekülési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor a teendőket a 

veszélyhelyzeti cselekvési terv tartalmazza. 

9.1.1. A pedagógusok feladatai a rendkívüli esetek elkerülése érdekében 

 A Kerettanterv és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell 

a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, 

rendszabályokat és viselkedési formákat. 

 Az iskola minden tanulója számára biztosítja a biztonságos körülmények között és 

egészséges környezetben történő oktatást, a tanulmányi rend pihenőidő, szabadidő, 

testmozgás, sportolási-, étkezési lehetőség beiktatásával történő, életkorának és 

fejlettségének megfelelő kialakítását. 

 A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon kötelesek a rájuk bízott tanulók 

tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-

megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 Az intézmény védelmet biztosít a tanulóknak a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A 

tanárok és a tanulók együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos 

munkavégzést előíró rendelkezések betartásáért. A tanulók egészségének megőrzésével 

és az egészséges iskolai környezet kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában 

részt vesz az iskolaorvos és a védőnő. 

 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetniük kell egészségük 

és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek 

feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a tanév 

megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell: 

o tanulmányi kirándulások, túrák előtt, 

o közhasznú munkavégzés megkezdése előtt, 
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o rendkívüli események után, 

o a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók figyelmét. 

 Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden 

olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely 

tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, közösségi szolgálat stb.). A 

tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. 

 A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos balesetmegelőzési munkavédelmi és 

tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni. 

 A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot. 

 A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát 

(laboratóriumban, testnevelési órán, szaktanteremben stb.), amelyek a biztonsági 

előírásoknak minden tekintetben megfelelnek. A tanulók csak folyamatos felügyelet 

mellett végezhetnek munkát. 

 A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot, gyűrűt, karkötőt, 

nyakláncot stb., amely baleseti veszélyforrás lehet. 

 A tanuló az iskola területét az órarendjében foglalt utolsó órájának végéig nem hagyhatja 

el, kivéve, ha számára a tanítási nap ennél hamarabb befejeződik, vagy ha 

osztályfőnökétől / helyettes osztályfőnökétől írásos kilépési engedélyt kapott. 

 A szülő, gondviselő írásban kérhet kilépési engedélyt. Minden esetben a tanuló testi 

épségéért a felelősséget a szülő vállalja. 

 Az iskolán kívül szervezett foglalkozásokról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell.  A 

tanuló felügyeletéről az oda- és visszajutás közben és a foglalkozáson is az iskola 

gondoskodik. 

 Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és a sérültek 

további ellátását elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó ládák az 

elsősegélynyújtó helyen, az orvosi rendelőben és a titkárságon vannak elhelyezve. 

 A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a 

pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek 

jegyzőkönyvezését, nyilvántartását az intézményvezető által megbízott munkavédelmi 

felelős végzi. A baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli 

esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásai 

érvényesek. 

 A pedagógus által készített a tanulás hatékonyságát növelő, segítő eszköz, vagy 

felszerelés az iskolába csak az intézményvezető-helyettesek engedélyével hozható be. 

Kivételt képeznek rögzített felvételek, a CD-k, videók, multimédiás anyagok. A 

felhasznált anyagok jogtisztaságáért, vírusmentességéért a pedagógus felel. A bevitt 

eszközök közül a gyári készítésűeket csak a magyar nyelvű használati utasításnak 

megfelelően szabad használni. A tanár által készített szemléltető és egyéb eszközök 

balesetmentességéről a bevitel és engedélyezés előtt az intézményvezető-helyetteseknek 

meg kell győződnie. 
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 A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi 

Szabályzata tartalmazza. 

9.2. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS 

RENDJE 

Az iskolában havonta két alkalommal orvos, hetente három alkalommal pedig védőnő rendel. 

A rendelések az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A 

tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és 

általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az 

osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek 

a pótlásról gondoskodni. 

9.2.1. Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat: 

 az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyeletét, a tanulók évente egy 

alkalommal történő szűrővizsgálatát. A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

25.§ (5), valamint a 46. § (6)/d bekezdése alapján a diákok rendszeres egészségügyi 

ellenőrzését: a középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, 

szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt, 

 a vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vételét a 26/1997. 

(IX.3.) NM-rendelet alapján, 

 a testnevelés órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve 

normál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig elvégzi, 

kivéve, ha a vizsgálat oka később következett be, 

 végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi 

intézkedések végrehajtását, 

 a sürgősségi eseti ellátást végez, 

 gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, 

a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges 

szakorvosi vizsgálatokon részt vesznek, 

 a szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, ezt követően a háziorvosi 

rendelőbe irányítja további ellátás céljából. 

Minden tanuló a vizsgálat után tájékoztató lapot kap a vizsgálatról, melyet továbbít a 

gondviselő felé. 

9.2.2. Az iskolai védőnő feladatai 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Anamnézist készít. Elvégzi a 26/1997 (IX.3.) NM rendelet alapján 

szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, 

hallásvizsgálat, színlátás, BMI számítás). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményvezető-helyettessel. 
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 Egyeztetett munkarend szerint egészségnevelési tevékenyéget végez az oktatási 

intézményben. 

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Munkaidejét munkáltatója a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási 

Intézményvezetősága határozza meg. Munkáját szakmailag a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szabályozza. 

 Kapcsolatot tart más segítő intézményekkel. 

9.3. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai, 

társadalmi, egészségügyi eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható vagy valós 

következményeire nézve rendkívülinek tekinthetők. 

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. 

Ilyen esetekben az intézményvezető vagy az ügyeletes vezető intézkedései arra irányulnak, 

hogy a tanulók és az alkalmazottak testi épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és 

környezetében lévő vagyontárgyak védelme a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben 

biztosítva legyen. 

Az esemény bekövetkezésekor, amennyiben annak jellege indokolja, az első feladat az 

intézmény kiürítése, amelyet az intézményvezető, vagy az ügyeletes vezető rendelhet el. A 

kiürítésről szóban, az iskolarádión keresztül, a csengő szaggatott jelzéséből értesülnek az 

alkalmazottak és a tanulók. A kiürítés alatt az osztályok azonnali, rendezett elvonulását az órát 

tartó tanárok felügyelik, a náluk lévő iskolai dokumentumok mentésével együtt. 

A kiürítést, a tűzriadó esetére minden helyiségben kifüggesztett elvonulási útvonalon kell 

végrehajtani. A kiürítés után az épületbe semmilyen indokkal nem lehet visszatérni. A kiürítés 

kezdetén és az épületből való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell tartani. A kiürítéssel 

párhuzamosan az intézményvezető vagy az ügyeletes vezető szükség esetén értesíti az illetékes 

hatóságot és az intézmény fenntartóját. 

Bombariadó esetén, amennyiben az telefonon érkezik, az ügyeletes vezető bejelentés 

valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadóról a 

rendőrséget kell értesíteni. Engedélyük nélkül az épületbe visszatérni nem lehet. 

A kiesett tanítási órák pótlására az általános szabály az, hogy a kiürítés időpontjától számított 

három óra múlva a megszakított órával folytatódik a tanítás. Amennyiben valamilyen nyomós 

ok miatt az általános szabály nem alkalmazható, akkor az intézményvezető intézkedik a pótlás 

módjáról. A hamis riasztás miatt elmaradt tanórákat pótolni kell, szükség szerint rendkívüli 

tanítási nap elrendelésével. 
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10. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 

RENDJE 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

átfogó ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése, korrigálása és a munka 

hatékonyságának emelése. A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért és hatékony 

működtetéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Az ellenőrzés éves ütemezését az iskola munkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével. 

Ellenőrzést végez az iskola egészét illetően az intézményvezető, saját hatáskörükben az 

intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők. Az osztályfőnökök ellenőrzési 

jogköre az osztályukban folyó oktató- nevelő munkára terjed ki. 

A belső ellenőrzések rendszere a tanfelügyeleti rendszer és az önértékelési rendszer 

működésével összhangban működik, azok területeit kiemelten kezeli. 

Az ellenőrzések rendjét az éves munkatervek határozzák meg. 

Kiemelt területek: 

 a tanítási órák látogatását a szűkebb vezetőség tagjai, a munkaközösség vezetők és az 

osztályfőnökök végzik a munkaterv alapján, külön dokumentációt vezetve róla, 

 a munkaközösségek munkáját az intézmény vezetősége és a nevelőtestület ellenőrzi a 

munkaközösség vezető beszámolói alapján, 

 az SZMSZ és az egyéb iskolai dokumentumokban előírt kötelezettségeket és szabályok 

ellenőrzése az intézményvezető és helyettesei által történik, 

 a tanítási órák megtartását, azok dokumentálását az elektronikus naplóban az ügyeletes 

vezető ellenőrzi, 

 a diákoki mulasztását, a rendszeres tanulmányi értékelést az osztályfőnökök 

folyamatosan, a feladattal megbízott intézményvezető- helyettes havi szinten ellenőrzi, 

 az iskolai események szervezését a szűkebb vezetőség ellenőrzi. 

Az intézményvezető rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. 

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti és közösen értékeli az érintett 

pedagógussal, munkaközösség-vezetővel, illetve a munkaközösséggel. Az értékeléshez az 

esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határidős feladat 

vagy utasítás is kapcsolódik. Az általánosítható tapasztalatok összegzésére nevelőtestületi, vagy 

munkaközösségi értekezleten kerül sor. 
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11. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ 

FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58§ (3) alapján az a tanuló, aki 

kötelezettségszegést és súlyos fegyelmi vétséget követ el fegyelmi eljárás alá vonható, és 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető, és/vagy az iskolának okozott kár 

megtérítésére kötelezhető. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő maga is kérheti a fegyelmi 

eljárás megindítását. Ebben az esetben ennek lefolytatása kötelező. 

A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. 

11.1. A FEGYELMI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE 

Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: 

 az intézményvezető, 

 az első számú intézményvezető- helyettes, 

 az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen, 

 a szaktanár. 

Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás 

kezdeményezője köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni. 

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az intézményvezető 

jár el. 

11.2. A FEGYELMI BÜNTETÉS FORMÁI 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

11.3. A FEGYELMI ELJÁRÁS, A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ 

EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás, a fegyelmi eljárást megelőző 

egyeztető eljárás szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában 

foglaltak alapján az alábbiak szerint határozzuk meg: 

 A fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető három hónapon belül dönt, 

amelyet határozat formájában írásba kell foglalni. 

 Ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt, a tanulóval szemben fegyelmi 

eljárás nem indítható. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.360623
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 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg a kötelezettségszegés, vétség 

feldolgozása, kiértékelése, az eljárásban egymással szemben álló (gyanúsított és sérelmet 

elszenvedő) felek megállapodásának céljából. 

 Az egyeztető eljárás lefolytatásának előzetes feltétele a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú 

tanuló esetén annak szülőjének, valamint a kötelezettségszegéssel gyanúsított tanuló, 

kiskorú tanuló esetén annak szülőjének az egyetértése. 

 Az egyeztető eljárás lehetőségéről írásban kell tájékoztatni az eljárásban érintett feleket. 

 A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt napon 

belül írásban nyilatkozhat az egyeztető eljárás elfogadásáról vagy elutasításáról. 

 Elutasítás esetén, vagy ha a beleegyező nyilatkozat alapján megindított egyeztető eljárás 

tizenöt napon belül nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytani. 

 Ha a kötelezettségszegés, vétség már harmadik alkalommal ismétlődik meg ugyan annál 

a tanulónál, a fegyelmi jogkör gyakorlója elutasíthatja az egyeztető eljárás alkalmazását. 

 A fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra 

fel kell függeszteni, ha a felek az egyeztető eljárás során írásban megállapodtak a sérelem 

orvoslásáról. 

 A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő 

fél, kiskorú tanuló esetén annak szülője nem kérte annak folytatását. 

 Lehetőség van a felek között létrejött, a sérelem orvoslásának módjáról rendelkező 

írásbeli megállapodás megvitatására a kötelezettségszegő tanuló osztályközösségében, 

valamint annak a felek által meghatározott körben történő nyilvánosságra hozatalára, ha 

ezt a felek a megállapodásban kikötik. 

 Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a nevelési-oktatási 

intézmény feladata az eljárás technikai feltételeinek (egyeztető személy felkérése, 

megfelelő terem, értesítő levél kiküldése) a biztosítása. 

 Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit az eljárásban érintett 

szemben álló felek mindegyike elfogad. 

 Az egyeztető eljárást vezető személyt az intézményvezető közreműködésével jelölik ki. 

 Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézményvezető 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 egyeztetéssel megbízott pedagógus 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. 

 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. 
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 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. 

 Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A 

fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt 

meghatalmazott képviselője is képviselheti. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról a kötelezettségszegés megjelölésével írásban értesíteni 

kell a tanulót, kiskorú tanuló esetén annak szülőjét. 

 Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét azzal a kiegészítő 

tájékoztatással, hogy a tárgyalás lefolytatására akkor is sor kerül, ha a szabályszerű 

értesítés ellenére a tanuló, a kiskorú tanuló szülője azon nem jelenik meg. 

 A tárgyalásra meghívó értesítést úgy kell kiküldeni, hogy azt a tanuló és a szülő külön-

külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

 A fegyelmi eljárás során meg kell hallgatni a tanulót, biztosítani kell számára, hogy az 

álláspontját, védekezését előadja. 

 Ha a tanuló vitatja a kötelezettségszegést, az elkövetett vétséget, vagy a tényállás további 

tisztázása szükséges, tárgyalást kell tartani, amelyre a tanulót és kiskorú tanuló szülőjét 

meg kell hívni. 

 A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be 

kell fejezni. 

 A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót tájékoztatni kell a jogairól, ismertetni kell 

vele a terhére rótt kötelezettségszegést, vétséget, a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

 A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület tagjai közül kiválasztott legalább három tagú 

bizottság folytatja le, amelynek elnökét a bizottság tagjai saját maguk közül választják ki. 

 A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét 

és idejét, a résztvevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. 

 A tanuló, a szülő kérésére, vagy ha azt a tárgyalás vezetője indokoltnak látja, szó szerint 

rögzíteni kell az elhangzott nyilatkozatokat. 

 A fegyelmi eljárás során törekedni kell a körülmények körültekintő, mindenre kiterjedő, 

tárgyilagos feltárására. 

 A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni a tanuló életkorát, értelmi 

fejlettségét, a terhére rótt cselekmény súlyát. 

 A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza meg. 

 A fegyelmi eljárás során be kell szerezni az iskolai Diákönkormányzat véleményét. 

 A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. 

 Lehetőség van a határozat szóbeli kihirdetésének nyolc nappal történő elhalasztására, ha 

azt az ügy bonyolultsága, vagy más fontos ok indokolja. 
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 A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

o a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

o a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

o a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

o a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

o nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

 A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek (kiskorú tanuló esetén a szülőjének). 

 A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, 

a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés 

időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

 A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben 

foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

 A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, 

a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a 

nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást 

vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

 Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő a határozat 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához 

fellebbezést nyújthat be. 

 A benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől 

számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

 Tanulói károkozás esetén az intézményvezető köteles kivizsgálni a károkozás 

körülményeit, valamint megállapítani a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét. 

 Ha bizonyítást nyert, hogy a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről 

tájékoztatni kell a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, és egyidejűleg fel kell szólítani az 

okozott kár megtérítésére. 
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12. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

 Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

o a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok, 

o az elektronikus napló, 

o szabályzatok. 

 Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 

12.1. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ 

NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az intézményvezető utasítása 

szerinti gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. 

A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően: 

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

 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat 

alapján irattári dokumentumként kell lerakni. 

A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

12.1.1. A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési 

rendje: 

 El kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza 

a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző 

lenyomatát és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni. 

 A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy 

annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, 

hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege: 

Hitelesítési záradék 

 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 

„elektronikus nyomtatvány”, 

 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát, 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

Kelt:  .................................................  

PH 

  ..................................... 

 hitelesítő 
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12.1.2. Az elektronikus napló hitelesítésének rendje: 

Az adatok tárolása a napló használata során a fenntartó szerverén történik. A digitális napló 

elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, a foglalkozások tananyagát, a hiányzókat, valamint 

a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését és egyéb, a tanárok munkáját segítő 

információkat. A tárolt adatok közül: 

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

körbélyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva. 

 A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell 

kiállítani, amelynek adattartalmát jogszabály határozza meg. A megjelölt személyek 

aláírásával és az intézmény kör alakú pecsétjével ellátva válik hitelessé. A továbbiakban 

az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. 

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

igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot kollégiumváltás vagy a tanulói 

jogviszony megszűnésének eseteiben. 

 Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az 

adathordozót az Iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges. 

12.2. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS 

TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE 

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

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) 

kizárólag az intézmény vezetője alkalmazhat. 

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok 

beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, 

kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos 

felhasználónév nem engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt 

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

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

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

személyesen felel. 
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13. A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS 

RENDJE 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az 

iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola 

honlapján, a „Dokumentumok” menü pont alatt. 

A Pedagógiai Program, a Házirend és az Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy 

nyomtatott példánya megtalálható a fenntartónál és az iskola könyvtárában. Itt, a könyvtár 

nyitva tartása alatt, minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja a dokumentumokat. 

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az 

intézmény vezetőjétől és az első számú intézményvezető-helyettestől, előzetesen egyeztetett 

időpontban. 
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14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14.1. AZ SZMSZ HATÁLYBALÉPÉSE 

A SZMSZ 2019. október 12-én a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszti 2016-ban készített (előző) SZMSZ. 

14.2. AZ SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a Diákönkormányzat,  

a Szülői Szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell 

beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

Kelt: Nyíregyháza, 2019. október 12. 

  ....................................  

 intézményvezető 

P.H. 

14.3. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK 

NYILATKOZATAI 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

nevelőtestület, a Közalkalmazotti Tanács, a Szülői Munkaközösség, az Intézményi Tanács és a 

Diákönkormányzat a 2019. október 12-én tartott értekezletén megvitatta, véleményezte és 

egyhangúlag elfogadta. 

 ........................................................   .......................................................  

 Jánowszky -Markovics Orsolya Király Erzsébet 

 nevelőtestületi jegyző Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

 ........................................................   .......................................................  

 Bilanicsné Nagy Mónika Halkóné Dr. Rudolf Éva 

 a Szülői Szervezet elnöke az Intézményi Tanács elnöke 

 

 ........................................................   .......................................................  

 Tóth Amina Mondok Bence 

 Diákönkormányzat elnöke Diákönkormányzat elnöke 
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A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom. 

  .......................................................  

 Kajatinné Pogácsás Edit 

 megbízott intézményvezető 

 

14.4. FENNTARTÓI NYILATKOZAT 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget 

telepítő rendelkezések 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

(fejezet és címmegjelölések) 

 

vonatkozásában a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési 

jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a 

Szervezeti és Működési Szabályzat fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja. 

 

Kelt,  ................................................. ,  .................... év  ...................................  hó  .................  nap 

 

  .......................................................  

 fenntartó képviselője 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete a 2019. október 12-én tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

  .......................................................  

 hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az 

elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-

vezető és a hitelesítők aláírása.) 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete 

Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

Az iskolai könyvtár a köznevelési intézmény része, vagyis minden az intézményekre általában 

vonatkozó jogszabály az iskolai könyvtárakra is alkalmazandó. Ugyanígy az iskolai 

könyvtárban dolgozó szakemberek tekintetében pedig a köznevelési intézmények 

alkalmazottaira, a könyvtárostanár munkakörben foglalkoztatottakra pedig minden 

pedagógusokra vonatkozó jogszabályt érvényesnek kell tekinteni. 

1. A könyvtárra és a könyvtárosra vonatkozó jogszabályok 

Törvények: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről és módosításai 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről és módosításai 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosításai – hatályos 2013. 

szeptember 1-jéig 

 1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről és módosításai 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai és 

módosításai 

Kormányrendeletek: 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

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

alkalmazásáról 

 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről 

Minisztériumi rendeletek: 

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

az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
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 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 20/2012.évi EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények elnevezéséről és 

működési rendjéről 

 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az 

Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, 

valamint a szakértői tevékenységről 

 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 

valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 

 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről –hatályos 2013. szeptember 1-jéig 

 16/2003. (X. 29.) NKÖM rendelet az egyes munkaköri megnevezésekről 

 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 

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

alkalmazásáról 

 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozás [...] 

 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 

 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 

 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

 Az IFLA – UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata, 1999 

 Helyi Pedagógiai Program, tanterv – helyi könyvtár Pedagógiai Program és tanterv 

2. A könyvtárra vonatkozó adatok 

 A könyvtár elnevezése: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtára 

 A könyvtár székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

 telefon: 42/500-058 

 E-mail: kolcsey.konyvtar@gmail.com 

 A könyvtár létesítésének időpontja: 1958 

 A könyvtár bélyegzője: ovális bélyegző, üres belső mező szélén körbefutó felirattal: 
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 A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Könyvtára – Nyíregyháza 

 A könyvtár elhelyezése: a 018-as terem 

 Alapterülete: 104 m2 

 A könyvtár kulcsai a portán vannak, csak a könyvtárostanárok és az intézményvezető 

jogosultak megkapni. 

 Használói köre: pedagógusok, tanulók, az iskola dolgozói 

3. A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása 

Az iskolai könyvtár a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezeti egysége, 

fenntartásáról és fejlesztéséről a Nyíregyházi Tankerületi Központ az iskola költségvetésének 

keretében gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások fenntartásáról a gimnázium 

vezetése és az iskolát fenntartó Nyíregyházi Tankerületi Központ közösen gondoskodik és 

vállal felelősséget. A könyvtár működését az intézményvezető ellenőrzi és irányítja a 

nevelőtestület, a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat javaslatainak meghallgatásával. 

4. A könyvtár feladatai 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőkörének 

igazodnia kell a helyi tantervhez, a kétszintű érettségi követelményeihez, és az iskola 

tevékenységének egészéhez. 

A szakszerűen fejlesztett gyűjtemény, az erre épülő saját és a más könyvtár(ak) által nyújtott 

szolgáltatásokkal biztosítania kell: 

 a helyi Pedagógiai Program megvalósítását, 

 a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét, 

 a könyvtár-Pedagógiai Program és tanterv megvalósíthatóságát. 

4.1.  Az iskolai könyvtár alapfeladatai 

 gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

 az intézmény helyi Pedagógiai Programja és könyvtár-Pedagógiai Programja szerinti 

tanórai foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

4.2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai 

 az Nkt. 4.§ 5 pontja 4 szerinti egyéb foglalkozások tartása, 

 a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 
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 tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

 muzeális értékű iskolai könyvtári gyűjtemények gondozása, 

 közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában, 

 tankönyv-tár összeállítása, őrzése és helyben használat biztosítása. 

5. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által 

elfogadott Pedagógiai Program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a 

Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. 

A gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a Pedagógiai 

Program megvalósításához. 

A dokumentumok kiválasztása, pedagógiai felhasználása illetve ennek megtervezése, 

megszervezése a könyvtárostanár és a tantestület együttműködésén alapul. 

Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskolai Pedagógiai Programja 

által megfogalmazott cél- és feladatrendszeréből indul ki, amely meghatározza a könyvtár 

alapfunkcióját. 

Az ebből adódó feladatainak megvalósítását segítő információhordozók tartoznak az állomány 

főgyűjtőkörébe. A tematikusan meghatározott ismeretterületek tükrözik a helyi tantervben 

rögzített tantárgyi eszközigényeket. Ide sorolandók: 

 a Pedagógiai Program, 

 a kétszintű érettségi követelményrendszere, 

 a műveltségterületek tanításának/tanulásának alapdokumentumai, 

 az audiovizuális módszertani anyagok, 

 a metodikai segédanyagok, 

 a használatukhoz szükséges eszközök. 

A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtőkörbe 

sorolt dokumentumok képezik. Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési 

igények kielégítését csak részlegesen tudja vállalni. 

5.1.  A gyűjtőkör meghatározásakor figyelembe vett szempontok 

Az iskola 

 szerkezete és profilja: négy és hat évfolyamos gimnázium humán – nyelvi orientációval, 

angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol nyelvek választhatók alap, illetve emelt 

szinten; humán és informatika tagozat is van az iskolában, 

 nevelési és oktatási célja, 

 helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere, 
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 tehetséggondozó és felzárkóztató programja. 

Az iskolán kívüli források 

 más könyvtárak szolgáltatásainak közvetlen igénybevétele (Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár), 

 a könyvtárközi kölcsönzés, 

 számítógépes hálózaton elérhető információs források, adatbázisok. 

5.2.  A gyűjtés szintje és mélysége 

Könyvtárunk erősen válogatva gyűjt. Az állományalakítás során arra törekszünk, hogy a 

tananyaghoz kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással tartalmilag teljes legyen. Részletesen 

lásd Gyűjtőköri szabályzatban. 

5.3.  Gyűjteményszervezés 

Az állomány folyamatos, tervszerű és arányos alakítása tükrözi az iskola: 

 nevelési és oktatási célkitűzéseit, 

 pedagógiai folyamatának szellemiségét, 

 tantárgyi rendszerét, 

 pedagógiai irányzatait, 

 módszereit, 

 tanári-tanulói közösségét. 

A szerzeményezés és apasztás helyes arányának megtartásával a gyűjtemény információs 

értékének és használhatóságának folyamatos gyarapítására törekszünk. 

5.4. A gyarapítás 

Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapszik. 

5.4.1. Vétel 

A vásárlás történhet: 

 A Könyvtárellátó KHT. jegyzékén megrendeléssel és előfizetéssel, 

 kiadói jegyzékek, ajánlatok alapján, 

 a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel, 

 internetes portálokról való elektronikus rendeléssel. 

5.4.2. Ajándék 

Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár kaphat 

ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől. 

A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül 

megtarthatók. 
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Az ajándékba kapott dokumentumok átvétele előtt az ajándékozóval tisztázni kell a feltételeket. 

A gyűjtőkörnek megfeleltetett dokumentumok kiválogatása csak az ajándékozó 

(hagyatékkezelő) engedélyével történhet meg. A gyűjteménybe nem illő művek elcserélhetők, 

jutalmazásra felhasználhatók. 

Az ajándékozás sajátos formája a bekérés. A kereskedelmi forgalomba nem kerülő, ár nélküli 

dokumentumok (tanfolyami tankönyvek, prospektusok, kiállítási katalógusok, évkönyvek stb.) 

beszerzése történhet így. 

5.4.3. Csere 

A csere, mint állománygyarapítási forma szintén független a könyvtári költségvetéstől. 

A csere alapja lehet fölös példány vagy/és az iskola saját kiadványa. Ez a tevékenység 

értékegyenlőség alapján jön létre alacsony példányszámmal. 

5.5. Szerzeményezés 

Az iskolai könyvtár gyarapítási gyakorlatának legfontosabb tájékozódási segédletei: 

 gyarapítási tanácsadók, 

 kiadói katalógusok, kereskedői tájékoztatók, 

 internetes dokumentum-portálok, 

 folyóiratok dokumentum ismertetései, 

 készlettájékoztatók, 

 ajánló bibliográfiák. 

A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumokat mindenkor össze kell vetni a 

számítógépes adatbázissal és a gyarapítási nyilvántartásokkal. 

 Anyagi források hiánya miatt a szükséges dokumentumokról jegyzéket vezetünk, ez a 

desiderata. 

 A megrendelt dokumentumok átvétele után felmerülő problémákat azonnal jelezni kell a 

szállítóknak telefonon és írásban, akár elektronikus formátumban is, egy feljegyzés 

formájában. 

6. Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az intézmény a 

költségvetésben biztosítja. A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az 

iskolai szintű tervezés, ezáltal a Pedagógiai Programban meghatározott dokumentumszükséglet 

financiális oldala összehangolható a könyvtári költségvetéssel. 

A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, 

hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

Az iskola gazdasági ügyintézője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai 

eszközökről, irodaszerekről. 

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a 

könyvtárostanár feladata. 
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A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtárostanár felelős. Ezért csak a 

beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 

7. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

A könyvtár (104 m2) az iskola központi helyén, a földszinten a 018-as teremben található. Az 

egyedi tervezésű polcrendszer, a berendezés alkalmas a különféle dokumentumtípusok 

szakszerű, szabadpolcos elhelyezésére. 

Állományegységek: 

 kézikönyvek, ismeretterjesztő irodalom, szépirodalom, friss folyóiratok (a könyvtárban), 

 régebbi folyóiratok, a pedagógiai gyűjtemény, az ideiglenes nyilvántartású 

dokumentumok, a hely- és iskolatörténeti gyűjtemény, audiovizuális dokumentumok 

(zárt szekrényekben a könyvtárban, a könyvtár előtti folyosón, a tankönyvtárban kaptak 

helyet), 

 tankönyvek (tankönyvtár – 020-as terem, 017-es terem szekrényei, zárt szekrényben a 

könyvtárban és a könyvtár előtti folyosón), 

 egy állandó letéttel rendelkezünk (az intézményvezetői iroda). 

8. Az állomány nyilvántartása 

8.1. A dokumentumok állományba vétele 

A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, 

leltári számmal és raktári jelzettel a szabályban előírt módon. 

A leltári nyilvántartás jellege szerint lehet végleges és időleges. Formája szerint egyedi vagy 

csoportos. 

8.1.1. Végleges nyilvántartás 

Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt, hat napon belül 

végleges nyilvántartásba kell venni. Ez a dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét is 

jelenti. 

A végleges nyilvántartás formái: 

 leltárkönyv (cím/egyedi), 

 számítógépes adatbázisba való rögzítés. 

A különböző típusú dokumentumokról külön-külön kell leltári nyilvántartást vezetni. 

A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető. 

8.1.2.  Időleges nyilvántartás 

Időleges nyilvántartásba kerülnek azok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti 

időtartamra (legfeljebb 3 évre szerez be). 

Az időleges nyilvántartás formái: 

 Időleges nyilvántartású leltárkönyv – könyvtári dokumentumok 

 Időleges nyilvántartású leltárkönyv – tartós tankönyvek 
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 számítógépes Excel táblázat (ingyenes tankönyveket kapó tanulók nyilvántartása) 

Az időszaki kiadványok minden egyes számát nyilvántartásba kell venni (számítógépen, Excel 

táblázatban), függetlenül attól, hogy a későbbiekben végleges megőrzésre kerülnek. 

Az időleges megőrzésre minősített dokumentumok körét az iskola intézményvezetőjével 

egyeztetve az alábbiakban állapítottuk meg: 

 brosúrák, alkalmi műsorfüzetek, propagandaanyagok, 

 tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek, 

 tervezési és oktatási segédletek, 

 tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, rendelet- és 

utasításgyűjtemények, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi dokumentumok, 

 kisnyomtatványok, szabványok, szabadalmi leírások, áruismertetők, prospektusok, 

 kötéstől függően házi olvasmányok, egyéb dokumentumok, 

 tartós tankönyvek. 

8.1.3. Az egyedi és a csoportos nyilvántartás 

Az állomány számítógépes feldolgozása lehetővé teszi a csoportos leltárkönyv összeállítását – 

különféle keresési szempontok szerint, megtekintését, esetleges nyomtatását. A 

nyilvántartásnak ez a módja lehetőséget ad a rendelet előírásának megtartására, mely szerint a 

„leltár alapján az állomány egészének a darabszáma és értéke megállapítható” legyen. Ez a 

nyilvántartás nem pénzügyi okmány, hanem statisztikai kimutatás. Mivel azonban állományunk 

számítógépes feldolgozottsága jelen pillanatban még nem teljes, így alkalmazzuk a papír alapú 

leltárkönyvet, melyre ugyanezen fenti szabályok érvényesek. 

8.2. Állományapasztás 

A gyűjteményszervezés fontos része a tervszerű és folyamatos dokumentum-kivonás, melynek 

szempontjait az alábbiakban rögzítettük. 

Az apasztás szükségességét és mértékét meghatározza: 

 a gyarapítás minősége, 

 az iskola szervezeti és profilváltása, 

 a tanított szakterületek szakirodalmának avulási rátája, 

 a dokumentumok tárolási és fizikai védelmének körülményei, 

 a kölcsönzési fegyelem. 

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

 tervszerű állományapasztás, 

 természetes elhasználódás, 

 behajthatatlan követelés, 

 hiány. 

Minden kivonási folyamatot megelőz egy állományelemzési tevékenység. Az itt nyert 

információkat a gyarapítás gyakorlatánál is felhasználjuk. 
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8.2.1. Az elavult dokumentumok selejtezése 

A válogatás csak a dokumentumok tartalmi értékelése alapján történhet, leltári nyilvántartás 

alapján nem végezhető. A kivonáshoz a könyvtárostanár kikéri, figyelembe veszi a szaktanárok 

véleményét. 

Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot: 

 ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves 

információkhoz juttatja a tanulókat, 

 ha a gyakorlatban nem használható, mert a benn levő adatok, rendeletek és szabványok 

megváltoztak. 

Helyismereti, iskolatörténeti, muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetők. 

8.2.2.  A fölösleges dokumentumok kivonása 

Az iskolai könyvtárakban fölös példány keletkezik, és törölhető, ha: 

 megváltozik a tanterv, 

 változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke, 

 megváltozik a tanított idegen nyelv, 

 módosul vagy megváltozik az iskola profilja, szerkezete, 

 a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket, 

 az ajándékozás nem felelt meg a gyűjtőköri elveknek, 

 csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt. 

8.2.3.  Természetes elhasználódás 

Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná 

váltak. Ezen dokumentumok kivonása az iskolai könyvtárakban az esztétikai nevelés érdekében 

fontos feladat. 

A selejtezésnél mindig mérlegelni kell, hogy mi a gazdaságosabb, az új példány beszerzése 

vagy a köttetés. 

Nem szabad selejtezni az iskolatörténeti és a muzeális értékű dokumentumokat. 

8.2.4.  Hiány 

Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum: 

 elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült, 

 olvasónál maradt, 

 az állomány ellenőrzésekor hiányzott. 

Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az állományból ténylegesen 

hiányoznak. 
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8.2.5. Elháríthatatlan esemény 

Eltűnhetnek, megsemmisülhetnek vagy használhatatlanná válhatnak a dokumentumok: tűz, 

beázás vagy bűncselekmény esetében. 

Elemi csapás következtében megsemmisült dokumentumokat csak az intézményvezető 

hozzájárulásával, a felelősség tisztázása után szabad az állomány nyilvántartásból kivezetni. 

Bűncselekmény következtében keletkezett hiány kivezetése a nyilvántartásból történhet: 

 pénzbeli megtérítés címén (ismert elkövető, a kár megtéríthető), 

 behajthatatlan követelés címén. 

A nyilvántartásból való kivezetés a soron kívüli állományellenőrzést követő eljárás 

befejeződése után történhet meg. 

8.2.6.  A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok 

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig a kártérítés 

módjától függ. Ennek eldöntése a könyvtárostanár hatáskörébe tartozik, melynél az alábbi 

elveket követjük. 

A könyvtár a pótlásra ad alkalmat: 

 ugyanazt a dokumentumot kéri, illetve annak más kiadását, 

 a könyvtáros által meghatározott, a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó, az elveszettel legalább 

azonos vagy nagyobb értékű kiadványt kér, 

 legvégső esetben, pénzben is megtéríthető az elveszett dokumentum, melynek alapja a 

dokumentum mindenkori antikvár vagy becsértéke, vagy forgalmi érték. 

8.2.7. Az állományellenőrzési hiány 

Részletes leírását a kivonás nyilvántartási rendjében rögzítettük. 

8.3. A törlés folyamata 

Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtárostanár csak javaslatot tehet a 

törlésre, kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása. A kivezetésre 

vonatkozó engedélyt az intézményvezető adja meg. 

Az állományellenőrzés évében ügyelni kell arra, hogy a két munkafolyamat - a kivonás és az 

állományellenőrzés - ne történjék azonos időben. 

Az állományapasztásnál kivont dokumentumok közül a fölös példányokat fel lehet ajánlani: 

 más könyvtáraknak (cserealapként vagy könyvtári áron), 

 antikváriumoknak (megvételre), 

 az iskola dolgozóinak, tanulóinak (térítés nélkül). 

A fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra eladhatja. Az elszállításról az 

iskola gazdasági ügyintézője köteles gondoskodni. 

A dokumentumok eladását/megvételét igazoló bizonylat fénymásolata a törlési jegyzőkönyv 

mellékleteként a könyvtár irattárában marad. 
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A tervszerű állományapasztás során befolyt pénzösszeget térítményként a könyvtár 

állományának gyarapítására kell felhasználni, míg az ipari hasznosításra átadott 

dokumentumokért kapott összeget egyéb bevételként kell kezelni. 

8.3.1. A kivonás nyilvántartásai 

Jegyzőkönyv 

A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az intézményvezető aláírásával és az 

iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát: 

 rongált, elavult, fölös példány, 

 megtérített, és behajthatatlan követelés, 

 állományellenőrzési hiány, elháríthatatlan esemény. 

Mellékletek 

A jegyzőkönyv mellékletei a következők: 

 törlési jegyzék, 

 gyarapodási jegyzék (megtérített vagy megvett dokumentumok illetve 

állományellenőrzési többlet esetén), 

 törlési ügyirat. 

9. Számlanyilvántartás 

A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő 

könyvelése az iskola gazdasági ügyintézőjének a feladata. 

A folyamatos és egyenletes gyarapítás érdekében a könyvtári keret felhasználásáról 

nyilvántartást kell vezetnie a könyvtárosnak. 

A gazdasági-pénzügyi iratok (megrendelőjegyzékek, számlák, bizonylatok) megőrzése a 

gazdasági ügyintéző feladata, de fénymásolt példányát, mint a leltári nyilvántartás mellékletét 

a könyvtári irattárban is el kell helyezni. 

10. A könyvtári állomány védelme 

A könyvtárostanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért - az 

intézmény által biztosított személyi és tárgy feltételek keretein belül - anyagilag és erkölcsileg 

felelős. Mivel a könyvtár nem könyvtári funkciót is ellát (tanóráknak, rendezvényeknek ad 

helyt, a könyvtárostanárok nem könyvtárosi feladatokat is ellátnak, melyeket nem a 

könyvtárban végeznek), nem tekinthető át (a polcok elhelyezkedése miatt), korszerű 

állományvédelmi eszközökkel nincs felszerelve, ezért a könyvtárostanár csak korlátozottan 

vállalhatja az anyagi felelősséget. A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a 

használat, a leltározás, valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítania kell. 

10.1. Az állomány jogi védelme 

A könyvtárostanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos 

gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az iskolai 
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könyvtár számára dokumentumo(ka)t senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az 

állományba vétel csak a számla és a dokumentum(ok) együttes megléte alapján történhet. 

A beérkezett tartós megőrzésre szánt dokumentumokat 6 napon belül nyilvántartásba kell venni. 

A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését. 

A könyvtárostanár felelősségre vonható a dokumentum és/vagy eszközök hiányáért, ha: 

 bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási kezelési, használati és 

működési szabályait, 

 kötelességszegést követett el, 

 a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket – korlátozottan, mivel a 

könyvtár nincs felszerelve korszerű állományvédelmi eszközökkel és térszerkezete nem 

átlátható. 

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

vagy/és elvesztésével okozott kárért. 

A dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet 

megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az 

anyagi felelősség. 

A tanulók tartozásainak behajtására minimális eszköz áll a könyvtárostanár és az iskola 

rendelkezésére. Megoldás lehet, hogy addig nem kezdheti meg a tanuló az érettségi vizsga 

szóbeli részét, amíg könyvtári tartozását nem rendezte. 

A szaktanárok részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni. A dokumentumokért 

az átvevő szaktanár anyagilag felelős, ha az intézmény által biztosított hely vagyonvédelmi 

szempontból dokumentum tárolásra alkalmas. A könyvtár biztonsági zárainak kulcsai a 

könyvtárostanárnál és az iskola portájára helyezendők el. A kulcsok csak indokolt esetben 

adhatók ki az intézményvezetőnek. 

A könyvtárostanár hosszantartó betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes 

részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

10.2. Az állomány fizikai védelme 

A könyvtár céljait szolgáló helyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A 

könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos, erre vonatkozó tilalmi táblát el kell 

helyezni. A könyvtárból való távozás előtt a helyiségeket áramtalanítani kell. Kézi tűzoltó 

készüléket kell elhelyezni a könyvtár bejáratánál. Tűz esetén vizet nem szabad használni az 

oltáshoz. 

Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A helyiséget rendszeresen takarítani kell. 

A dokumentumokat a lehetőséghez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól - mindezekről a 

gazdasági ügyintéző gondoskodik. A beteg, rovarok által megtámadott, penészes 

dokumentumokat azonnal el kell különíteni, megmentésük féregtelenítéssel vagy 

fertőtlenítéssel történhet. 
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10.3.  Az állományvédelem nyilvántartásai 

Kölcsönzési nyilvántartások 

A könyvtárunkban a kölcsönzés tényét a tanulók esetében az általunk szerkesztett Olvasók és 

kölcsönzések nyilvántartása című dokumentumban rögzítjük, illetve az egyórás kölcsönzéseket 

az erre a célra rendszeresített füzetben. A pedagógusok és az iskola dolgozóinak kölcsönzéseit, 

részben a Szirén integrált könyvtári szoftver kölcsönző moduljával végezzük, részben 

számítógépes dokumentumokban. A nyilvántartás a kölcsönzés tényét, a dokumentum leltári 

számát, szerzőjének nevét és a mű címét, valamint a kölcsönzés időpontját rögzíti, a használó 

elismeri a kölcsönzést. 

A könyvtárostanár a kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél tiszteletben tartja az 

olvasók személyiségi jogait. 

A könyvtárhasználati szabályzat (4. számú melléklet) 

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. A dokumentumok 

visszaszolgáltatásának jogi biztosítéka ez. 

A könyvtárostanár munkaköri leírása (2. számú melléklet) 

A könyvtárostanárok munkaköri leírásában rögzítettük az anyagi és erkölcsi felelősséget 

meghatározó követelményeket az iskola személyi és tárgyi feltételeivel összhangban. 

Ennek érdekében a munkaköri leírás tartalmazza: 

 a könyvtár vezetésére és működtetésére, 

 az állomány alakítására, 

 az állomány védelmére vonatkozó előírásokat, valamint 

 a nyilvántartások vezetésének szabályait. 

11. A könyvtári állomány ellenőrzése 

11.1. Az állomány ellenőrzése 

A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a dokumentumait 

tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással. 

Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet nem vonatkozik, nem 

leltárkötelesek. 

Az állományellenőrzés menetének részletes kidolgozását a működési szabályzat Az 

állományellenőrzés típusai, előkészítése és lezárása című fejezetei tartalmazzák. 

A könyvtár revízióját az intézményvezető rendeli el, kivéve, ha személyi változás esetén az 

átvevő könyvtárostanár kezdeményezi az állományellenőrzést. 

A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az intézményvezető a 

felelős. 

11.1.1. Az állományellenőrzés típusai 

 A könyvtári állományellenőrzés jellege szerint: 

o időszaki 
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o soron kívüli 

 A könyvtári állományellenőrzés módja szerint: 

o folyamatos 

o fordulónapi 

 A könyvtári állományellenőrzés mértéke szerint: 

o teljes 

o részleges 

A teljes körű állományellenőrzés az állomány egészére kiterjed. 

Az időszaki leltározás közül minden második részleges is lehet. Ezt legalább az állomány 

20%-ra kell kiterjeszteni. Kivétel a letéti állomány, mivel ezt minden tanév végén ellenőrizni 

kell. 

Részleges állományellenőrzésre kerül sor vis maior esetén. Ekkor csak a károsodott 

állományrészt kell ellenőrizni. 

A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, illetve részlegesen működik. 

11.2. Az állományellenőrzés előkészítése 

Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni, melyet a leltározás előtt 6 hónappal 

be kell nyújtani jóváhagyásra az intézményvezetőnek. 

További feladatok: 

 a raktári rend megteremtése, 

 a nyilvántartások felülvizsgálata, 

 a revíziós segédeszközök előkészítése, 

 a pénzügyi dokumentumok lezárása. 

11.3. Az állományellenőrzés lebonyolítása 

A revíziót legalább 2 személynek kell lebonyolítania. Egyszemélyes könyvtár esetén a 

gazdasági ügyintéző - a leltározási bizottság vezetője - köteles egy állandó munkatársról 

gondoskodni, akinek a megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 a dokumentumok és az egyedi nyilvántartás összevetése - szükség esetén, 

 az állomány tételes összehasonlítása a számítógépes helyi adatbázissal. 

11.4. Az ellenőrzés lezárása 

A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró-jegyzőkönyvet, melyet 3 napon belül át kell 

adni az intézményvezetőnek. 

A jegyzőkönyv mellékletei: 

 leltározás kezdeményezése, 

 a jóváhagyott leltározási ütemterv, 
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 a hiányzás illetve többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke. 

A jegyzőkönyvet a könyvtárostanár, személyi változás esetén az átadó és átvevő írja alá. 

A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány illetve többlet okait a 

könyvtárostanár köteles indokolni. 

Az ellenőrzés során megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha az 

intézményvezető a jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad. 

Az engedélyezés után történik a hiányként jelzett dokumentumok kivezetése az állomány-

nyilvántartásból. Mivel az állomány nyilvántartása már elektronikus, így automatikusan 

kivezetődik a katalógusból, valamint a csoportos leltárkönyv összeállításnál ezek a rekordok 

már nem jelentkeznek. 

11.5. Az állományellenőrzési nyilvántartások 

A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell: 

 az ellenőrzés lebonyolításának módját, 

 a leltározás kezdő időpontját, tartalmát, 

 a záró-jegyzőkönyv előterjesztésének határidejét, 

 a leltározás mértékét, 

 részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott 

 állományellenőrzésben részt vevő személyek nevét. 

A záró-jegyzőkönyvnek rögzítenie kell: 

 az állományellenőrzés időpontját, 

 a leltározás jellegét, 

 az előző állományellenőrzés időpontját, 

 az állomány nagyságát, értékét dokumentum-típusonként. 

12. A könyvtári állomány feltárása 

A leíró és a szakrendi cédulakatalógusok építését 2014. december 31-én lezártuk, a 

cédulakatalógust felszámoltuk. 

Az állomány további feltárása a Szirén integrált könyvtári program alapján történik. Az 

adatbázis építése visszamenőleges és folyamatos. 

A saját adatbázis a teljes feldolgozottság hiányában még nem naprakész. 

A számítógépen több szempontú keresés lehetséges. 

Az osztályozás az ETO alapján történik, a rekordokat tárgyszavakkal látjuk el. 

Valamennyi dokumentumunkat raktári jelzettel látjuk el. 

Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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13. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

A legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és azon túl is a gyűjtemény használatát biztosítsa. 

A használók jogait és kötelességeit a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti, mely nyilvános. A 

könyvtárhasználati szabályzat részletesen a 4. számú mellékletben. 

13.1. Az iskolai könyvtár alapfeladata (20/2012-es EMMI rendelet 166. § 1.) 

 gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

 az intézmény helyi Pedagógiai Programja és könyvtár-Pedagógiai Programja szerinti 

tanórai foglalkozások tartása, 

 könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

13.2. Az iskolai könyvtár kiegészítő feladata (20/2012-es EMMI rendelet 166. § 2.)  

 az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása, 

 a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

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

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

 muzeális (iskolatörténeti) gyűjtemény kialakítása, gondozása és feltárása. 

Az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. 

13.3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

A iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az alábbi szolgáltatásokat 

nyújtja: 

 információszolgáltatás, 

 témafigyelés, 

 ajánló bibliográfia készítése, 

 szakkörök, irodalmi foglalkozások, 

 tanulásmódszertani segítség, 

 iskolatörténeti gyűjtemény gyarapítása, feltárása és megőrzése, 

 letétek telepítése. 
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13.4. A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai 

A könyvtár nyilvántartásai a következők: 

 kölcsönzési nyilvántartás, 

 forgalmi nyilvántartás, 

 letéti nyilvántartás, 

 szakórák, foglalkozások munkanaplója, 

 előjegyzések nyilvántartása, 

 deziderátum, 

 statisztikák. 

14. A könyvtári Házirend 

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. Ezeket a 

meghatározó rendelkezéseket a könyvtári Házirend tartalmazza, mely minden 

könyvtárhasználó rendelkezésére áll. 

A Házirend tartalmazza: 

 a könyvtár használatára jogosultak köré 

 a használat módját és feltételeit, 

 a kölcsönzési előírásokat, 

 a nyilvántartás és kölcsönzés idejét, 

 az állomány védelmére vonatkozó rendelkezéseket (lásd. 4. számú melléklet). 

15. A könyvtárostanár munkaköri feladatai (lásd. 2. számú melléklet) 

 a könyvtárvezetés, ügyvitel, 

 állományalakítás, feltárás, állományvédelem, 

 olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok, 

 könyvtár-pedagógiai tevékenység. 

16. Záró rendelkezések 

A nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti az iskolai 

könyvtár működési rendjét. 

A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtárostanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők 

körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végezek. 

A szabályzat gondozása a könyvtárostanár feladata, aki köteles 

 a jogszabályok változtatása esetén, 

 a szervezeti felépítésében, feladatrendszerében bekövetkező alapvető változások esetén, 

 az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges módosításokra javaslatot tenni. 
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A szabályzatot az intézményvezető a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. 

Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyás napján lép életbe. 

Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei 

1. sz. Gyűjtőköri szabályzat 

2. sz. A könyvtárostanárok munkaköri leírása 

3. sz. Katalógus szerkesztési szabályzat 

4. sz. Könyvtárhasználati szabályzat 

5. sz. Tankönyvtári és tartós tankönyvek szabályzata 
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Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete 

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

A könyvtár állományát a fenntartó oktatási intézmény Pedagógiai Programja határozza meg. 

Folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti úgy, hogy a gyűjtemény tartalmi 

összetételében és mennyiségi szempontból is megfeleljen a korszerű oktatási 

követelményeknek. 

A gyűjtés szintje és mélysége 

A könyvtár válogatva gyarapítja állományát. Arra törekszik, hogy a tananyaghoz kapcsolódó 

irodalom - megfelelő válogatással - tartalmilag teljes legyen. Az oktatásban rendszeresen 

hasznosítható általános tájékoztatásra alkalmas enciklopédikus munkák mellett az oktatott 

tananyagok középszintű anyagát szerzeményezzük elsősorban. Kiemelten gyűjtjük a helyi 

tantervben meghatározott házi- illetve ajánlott olvasmányokat, a munkáltató eszközként 

használatos műveket. A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó szép- és 

ismeretterjesztő irodalmat szigorú válogatással szerzeményezzük. 

A tartós tankönyvek, segédkönyvek vásárlását a vonatkozó rendelkezések szerint a 

munkaközösségekkel egyeztetve végezzük. 

1. Kézikönyvtári állomány 

Gyűjtenünk kell a műveltségi területek alapdokumentumait az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével. 

Alapvetően szükségesek: 

 általános és szaklexikonok, 

 általános és szakenciklopédiák, 

 szótárak, fogalomgyűjtemények, 

 kézikönyvek, összefoglalók, 

 adattárak, 

 atlaszok stb., 

 tankönyvek, 

 a tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok, 

 nem nyomtatott ismerethordozók (AV, CD, CD-multimédia) közül a tantárgyaknak 

megfeleltetett féleség, 

 elektronikus dokumentumok, e-könyvek. 

2. Ismeretközlő irodalom 

Teljességgel kell gyűjteni a kétszintű érettségi vizsga követelményrendszerének megfeleltetett 

emelt és középszintű irodalmat. Biztosítani kell a közismereti tantárgyi programokban 

meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat, a munkáltató eszközként használatos 

dokumentumokat. Ennek optimális mértéke egy tanulócsoportnyi példányszám. 
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3. Szépirodalom 

Teljességgel kell gyűjteni az érettségi vizsga követelményrendszerének megfeleltetett és a helyi 

tantervekben meghatározott: 

 antológiákat, 

 házi- és ajánlott olvasmányokat, 

 teljes életműveket, 

 népköltészeti irodalmat, 

 nemzeti antológiákat, 

 gyermek- és ifjúsági irodalom, 

 a tanított idegen nyelvek irodalma (idegen nyelven), 

 a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat. 

4. Pedagógiai gyűjtemény 

Gyűjteni kell a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumait: 

 pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, 

 fogalomgyűjteményeket, szótárakat, 

 pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat, dokumentumgyűjteményeket, 

 a Pedagógiai Programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához 

szükséges szakirodalmat, 

 a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát, 

 az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó 

műveket, 

 a műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit, 

 a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait, 

 az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjteményeket, 

 oktatási intézmények tájékoztatóit, 

 általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat, 

 az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat, melyet 

különgyűjteményként kezelünk (iskolatörténeti gyűjtemény). 

5. Könyvtári szakirodalom (a könyvtáros segédkönyvtára) 

Gyűjteni kell: 

 a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket, 

 a könyvtári feldolgozó munka szabályait, szabályzatait tartalmazó segédleteket, 

 a könyvtártani összefoglalókat, 

 könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket, 
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 a könyvtárhasználat-tan módszertani segédleteit, 

 az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat, 

 módszertani folyóiratokat. 

6. Hivatali segédkönyvtár 

Gyűjteni kell az iskola:  

 irányításával, 

 igazgatásával, 

 gazdálkodásával, 

 ügyvitelével, 

 munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket, folyóiratokat. 

7. Kéziratok 

Ide tartoznak: 

 az iskola pedagógiai dokumentációi, 

 pályázati munkák (tanári és tanulói) 

 iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja, 

 kísérleti dokumentációk, 

 iskolai újság, rádió és tv dokumentációi. 

8. Periodikák 

Az oktatáshoz közvetlenül szükséges szakmai folyóiratokat az anyagi lehetőségek 

függvényében. 

9. Audiovizuális gyűjtemény 

A tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató, illetve ismeretterjesztő 

dokumentumok beszerzése fokozottan ajánlott az anyagi lehetőségek függvényében. 

A gyűjtőkör meghatározásának szempontrendszerét lásd a Könyvtár SZMSZ-ében. 
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Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete 

Munkaköri leírás 

(könyvtárostanár részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

OM azonosító Szervezeti 

egység 

033653 153012 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

Pedagógus-munkakör könyvtárostanár 

A könyvtárostanár helyettesítője az igazgató által megbízott pedagógus 

A munkaidő heti 40 óra 

Kötött 

munkaidő 

Neveléssel-

oktatással 

lekötött 

munkaidő 

heti 32 óra heti 26 óra 

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

Oktatási azonosító  

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

könyvtárpedagógia-tanár vagy informatikus 

könyvtáros vagy egyetemi szintű vagy mesterfokozatú 

tanári végzettség és szakképzettség és iskolarendszeren 

kívüli oktatásban szerzett felsőfokú könyvtárosi 

szakképesítés 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Továbbképzési kötelezettség hétévenként legalább egy alkalommal a pedagógus-

továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. 

rendelet szerint az 55. életév betöltéséig 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 
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IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 

A munkavégzés során irányadó 

jogszabályok 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerület Központ igazgatója 

A munkáltatói jogok gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

a magyar-művészetek munkaközösség vezetője 

A pedagógus nevelő-oktató 

munkáját ellenőrizheti 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

a magyar-művészetek munkaközösség vezetője 

 

VI. Kötelességek és jogok 

A pedagógus kötelessége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

62.§ (1) bekezdése szerint 

A pedagógus jogai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

63.§ (1) bekezdése szerint 

 

VII. A könyvtárostanár munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges heti 22 órát a gimnáziumban tölti, 

- a munkaidejével kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- köteles a könyvtári óra, a foglalkozási 

beosztása előtt legalább tíz perccel, a 

felügyeleti beosztása előtt legalább fél órával 

hamarabb megjelenni az iskolában, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 
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köteles jelenteni az igazgatónak, annak 

távollétében az igazgatóhelyetteseknek, 

- a tanári felügyeletet (óraközi szünetekben, 

versenyeken, vizsgákon) az 

igazgatóhelyettesek által elkészített rend szerint 

köteles ellátni, 

- pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület 

értekezletein, az iskolai ünnepségeken és az 

éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

- a gimnáziumban a neveléssel-oktatással 

eltöltött munkaidő keretében biztosítja a 

könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat, 

- a munkaidő többi része – a könyvtár zárva 

tartása mellett – a munkahelyen végzett 

könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, 

gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai 

kapcsolattartásra, az iskolán kívül végzett 

felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, 

állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-

munkakörrel összefüggő más tevékenység 

ellátására szolgál 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- felelősséggel és önállóan végezni a munkáját az 

eddigi jogszabályokon túlmenően az iskola 

Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési 

Szabályzata, az adott tanévre szóló Munkaterv, 

a nevelőtestület határozatai, továbbá az 

igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az 

igazgató útján adott útmutatásai szerint, 

- a könyvtári óráin minőségi munkát végezni, 

- a könyvtári óráin az adott tantárgy tanmenete 

szerint haladni, 

- a munkáját hivatástudattal végezni a nevelő-

oktató munka hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében, 

- értékelni a tanulók munkáját a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak 

szerint érdemjegyekkel, a követelményekhez 

igazodóan, 

- a pedagógus etika normáit betartani, 

- a számára előírt adminisztrációs és szervezési 

feladatokat határidőre elvégezni, 

- a tanulóbaleseteket megelőzni 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

pedagógiai többletmunka 

- tehetséggondozás, tanulmányi versenyekre 

való felkészítés, szertárosi feladat, stúdió 

irányítása, osztályfőnöki munka, 

- a leltárazásban való részvétel, 

- a testvériskolai kapcsolatok ápolása, 

- részvétel az iskolai évkönyv és az iskolaújság 

szerkesztésében 
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- az iskolai tankönyvellátás és a 

tankönyvrendelés biztosítása 

 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

 

VIII. A pedagógus által gyakorolt jogkörök 

Döntési jogköre - a Házirendnek megfelelően a tanulók 

jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről, 

- osztályfőnökként a tanulói mulasztások 

igazolásának elfogadásáról, 

- a tanulók tanulmányi munkájának értékeléséről 

a Pedagógiai Programban foglaltak szerint, 

- a nevelés-oktatás módszereinek 

megválasztásáról a Pedagógiai Program 

alapján, 

- a munkaközösség véleménye alapján a 

szükséges taneszközök megválasztásáról 

Aláírási joga - az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint 

Jogköreinek átruházása - az e munkaköri leírásban meghatározott 

jogköreit esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében a nevelőtestület más 

tagjára átruházhatja 

 

IX. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl a pedagógusnak utasítás adható a 

munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a beosztására, 

a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire nézve nem 

járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

X. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, a pedagógus kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind a pedagógus, mind a munkáltató. 
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XI. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a 

pedagógus fegyelmi felelősségre vonható. 

 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 

 

Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai és a Pedagógiai Program rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete 

A katalógus szerkesztési szabályai 

Az állomány feltárása 

Az állományba bekerülő dokumentumokat formai (dokumentum leírás) és tartalmi 

(osztályozás) alapján rögzítjük a Szirén integrált könyvtári szoftver segítségével. Így a 

számítógépes rekordban megjelenik: 

 a raktári jelzet, 

 részletes bibliográfiai leírás és besorolási adatok, 

 a leltári szám, lelőhely, és beszerzési ár, 

 különleges megjegyzések a dokumentum állapotára vagy az állományba kerülésére 

vonatkozóan, 

 ETO szakjelzetek, 

 tárgyszavak. 

Az állomány feltárásának alapdokumentumai 

amelyek alapján adatbázisunk épül: 

Magyar szabványok 

 MSZ 3424/1-78 Bibliográfiai leírás. Könyvek 

 MSZ 3424/2-82 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok 

Besorolási adatok közlésmódja 

 MSZ 3440/1-83 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalom-meghatározások 

 MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személynevek 

 MSZ 3440/3-83 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve 

 MSZ 3440/4-81 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek 

 MSZ 3440/5-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Földrajzi nevek 

A besorolási adatok megválasztása 

 MSZ 3423/1-83 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. 

 Általános előírások 

 MSZ 3423/2-84 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. 

 Könyvek 

Bibliográfiák és katalógusok szerkesztése 

 MSZ 3493-82 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai 

 MSZ 3401-81 A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai 
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Osztályozás 

 MSZ 4000-77 Egyetemes Tizedes Osztályozás: rövidített kiadás 

1. köt., Táblázatok 

2., Betűrendes mutató az MSZ 4000-77 szabványhoz 

Az iskolai könyvtár katalógusai 

A hagyományos cédulakatalógust 2019 májusában felszámoltuk, már csak az elektronikus 

katalógus működik, a feldolgozottság 75%-os. A Szirén szoftvert használjuk. Katalógusunk 

távoli elérése mindenki számára biztosított iskolánk honlapján keresztül. Havi mentések 

történnek a iskolánk szerverére. 
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Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. sz. melléklete 

Könyvtárhasználati szabályzat 

1. A könyvtár használói köre 

A könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói 

használhatják, akik a könyvtári szabályokat magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják. 

A könyvtár használata és igénybevétele valamennyi olvasó számára díjtalan. A tanuló- és 

munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet. 

A könyvtáros az állományvédelem érdekében használhatja a beiratkozottak személyes adatait. 

2. A könyvtárhasználat módjai 

2.1 Helybenhasználat 

A helybenhasználat tárgyi (olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi feltételeit az 

iskolának, szakmai feltételeit a könyvtárostanárnak kell biztosítania. 

A könyvtárosnak szakmai segítséget kell adnia: 

 az információhordozók közötti eligazodásban, 

 az információk kezelésében, 

 a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

 a technikai eszközök használatában. 

A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell 

rögzíteni. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

 kézikönyvtári állományrész, 

 folyóiratok, 

 különgyűjtemények (iskolatörténeti, helytörténeti, muzeális állomány), 

 az iskola működésére vonatkozó dokumentumok. 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. Ezekről a kölcsönzésekről 

a könyvtár füzetes nyilvántartást vezet. 

2.2 Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. Az egyidejűleg 

kikölcsönözhető dokumentumok száma a könyvtárhasználók körében nincs korlátozva. 

A kölcsönzési idő a diákok számára egy tanév. A pedagógusok számára kikölcsönözhető 

dokumentumok számát és típusát sem korlátozzuk, de a kézikönyvtári állományt ők is csak az 

iskola területén használhatják. 
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A tanulók egy-két tanórás időtartamra is kölcsönözhetnek dokumentumokat (tankönyveket, 

szótárakat, atlaszokat stb.).  

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az 

átvételt a kölcsönzőnek aláírásával kell hitelesíteni, bár ennek jogi jelentősége nincs. 

A könyvtáros tudtán kívül senki nem vihet ki dokumentumot a könyvtárból! 

A tanulók által kikölcsönzött dokumentumok az iskolai könyvtárak számára rendszeresített 

„Olvasók és kölcsönzések nyilvántartása” című kölcsönzési füzetekben kerülnek 

nyilvántartásra. Ezek pontos vezetéséről a könyvtáros gondoskodik.  

A tanárok és az iskola egyéb dolgozóinak kölcsönzései számítógépes nyilvántartás alapján 

történnek.  

A tanároknak és a tanulóknak is lehetőségük van a dokumentumokat egyetlen tanítási órára 

kikölcsönözni. Ennek dokumentálása az erre a célra rendszeresített „Órai kölcsönzések” című 

füzetben történik. 

A könyvtár működésének zökkenőmentessége, a szolgáltatások színvonalának megőrzése 

érdekében a kölcsönzési határidőket be kell tartani és tartatni! 

A kölcsönzés során az olvasónál elveszett, erősen megrongálódott vagy megsemmisült 

dokumentumot vagy az azonos művel, vagy a könyvtáros által meghatározott más művel kell 

pótoltatni. 

2.3 Csoportos használat 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros, az osztályfőnökök, a 

szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, foglalkozásokat tartanak. 

A könyvtárosnak szakmai segítséget kell adnia a szakórák, foglalkozások megtartásához. 

3. Nyitvatartás 

Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez. A könyvtár nyitvatartási 

ideje a könyvtár bejáratán kifüggesztett aktuális nyitvatartási rend. 

A nyitva tartás napi időszakait az olvasói igényeknek kell megfeleltetni. 

A nyitvatartási idő mértékét a mindenkori jogszabályoknak, rendeleteknek kell megfeleltetni. 

4. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

Az iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az alábbi szolgáltatásokat 

nyújtja: 

 információszolgáltatás, 

 témafigyelés, 

 irodalomkutatás,  

 ajánló bibliográfiák készítése, 

 másolatszolgáltatás, 

 számítógép-használat Internet hozzáférhetőséggel (a számítógépek használatával 

kapcsolatos házi szabályzatot a rendszergazda készíti el). 
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5. Az olvasóktól megkívánt viselkedés 

 Az olvasó köteles óvni a könyvek, egyéb dokumentumok, információhordozók épségét, 

tisztaságát. 

 Ugyanez a kötelezettség érvényes a könyvtár rendjének, épségének, tisztaságának 

védelmére, óvására is. 

 A dokumentumok és a berendezési tárgyak, eszközök védelme érdekében a könyvtárban 

étkezni és italt fogyasztani nem szabad! 

 Telefonálni, hangoskodni, másokat zavarva viselkedni a könyvtárban nem szabad! A 

csend és a nyugalom segít a jó könyv kiválasztásában, a nyugodt tanulásban, a szabadidő 

értelmes, értékes eltöltésében. 

A könyvtári rend érdekében a könyveket, a folyóiratokat a helyükre kell visszatenni! Ha az 

olvasó bizonytalan a dokumentum helyét illetően, akkor kérje a könyvtárostanár segítségét. 
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Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. sz. melléklete 

Tankönyvtári és tartós tankönyvek szabályzata 

1. Jogszabályi háttér 

A szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült: 

 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 

és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2013. évi CCXXXII. törvény, a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (2017.04.11. óta 

hatályos szöveg) 

 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra 

történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

A 20/2012-es EMMI rendelet 166. §-a szerint az iskolai könyvtár alapfeladata a könyvtári 

dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését, ezen 

kívül közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

2. Gyarapítás 

A tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatási mértékét az aktuális költségvetési törvény 

szabályozza. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetében a szülőktől semmilyen 

pénzbeli – kiegészítő - hozzájárulás nem kérhető. Az intézményvezető felelőssége, hogy a 

munkaközösségek ellenőrzésén keresztül a tankönyvcsomagok ára összhangban legyen az 

egy főre jutó normatív tankönyvtámogatás összegével. 

A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet 

benyújtani az igényt az ingyenes tankönyvellátásra. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg 

be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. 

melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság 

későbbi időpontban történő igazolásáról. 

Az ingyenes tankönyvellátás 9. évfolyamra történő kiterjesztésével a 9. évfolyamra felvett 

diákok térítésmentesen kapják meg a tankönyveket, nekik nem kell igénylőlapot kitölteniük és 

igazolniuk sem kell az ingyen tankönyvre való jogosultságukat. 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója jóváhagyását követően közvetlenül a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) által működtetett elektronikus információs rendszer 

alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti: 

 tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja, 
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 tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők 

feltüntetésének határideje június 30., 

 pótrendelés határideje szeptember 15., 

 a normatív kedvezményben részesülők státusmódosításának határideje október 1. 

A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli időszakban a 

tankönyvellátási szerződésben meghatározott feltételekkel is jogosult tankönyvrendelést 

leadni, amelyet a Könyvtárellátó teljesít. 

Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 

létszámát is figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, 

hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az 

iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított 

tankönyveket - a munkafüzetek, a munkatankönyvek kivételével -, továbbá a pedagógus-

kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az iskolai 

könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév 

feladataihoz az iskola Házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. 

A tankönyvtár állományára vonatkozó adatokat az éves statisztikában szerepeltetni kell. 

3. A tankönyvek nyilvántartása 

A tanulók számára ingyenesen kiadott tankönyvek különgyűjteményt alkotnak. Ez a 

Tankönyvtár. Ezek a tankönyvek időleges nyilvántartásba kerülnek. 

A tankönyvek időleges nyilvántartásba vétele: 

 minden tankönyvet nyilvántartásba kell venni (bélyegző, leltári szám); 

 a tankönyvosztás során minden tanuló névre szóló Átvételi elismervényt kap, melyen 

nyilván tartjuk az átvett dokumentumokat és azok leltári számát. 

4. Kölcsönzés 

A tankönyveket, atlaszokat, segédkönyveket vissza kell adnia a tanulónak: 

 amikor a tanulói jogviszonya megszűnik; 

 az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint lezárul a felkészítés (kivétel, ha az adott 

tantárgyból emelt szintű érettségi előkészítőn vesz részt, ill. ha szüksége van a választható 

érettségi tantárgy tankönyveire); 

 a kötelező érettségi tárgyakból a szóbeli érettségi napjáig. 

Mivel gimnáziumban egy tankönyvre a tanulónak több évig, ill. bizonyos tantárgyakból az 

érettségiig mindenképp szüksége van, ezt a megoldást találtuk célravezetőnek. 

A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig 

vehetik igénybe. 
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5. Tárolás, védelem 

Iskolánkban a tartós tankönyvek, illetve a tanév végén visszakerülő dokumentumok zömében a 

020-as helyiségben, a Tankönyvtárban kerülnek elhelyezésre. Kisebb részük a könyvtárban, 

illetve a folyóson lévő zárt szekrényben kerülnek elhelyezésre az újabb tanévkezdésig. 

A tanárok számára külön tankönyvtár ill. tanári segédkönyvtár áll rendelkezésre a könyvtári 

állomány részeként. 

6. Kártérítés 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni. 

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

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó 

kárt az iskolának megtéríteni. 

Ennek lehetőségei: 

 ugyanolyan tankönyv beszerzése, 

 anyagi kártérítés, melyből a könyvtárostanárok szerzik be a későbbiekben az adott 

tankönyvet. 

Amennyiben a tanulónál elvész vagy megrongálódik az iskola tulajdonát képező tankönyv, 

segédkönyv, atlasz, akkor az avulás mértékénél a következőket kell figyelembe venni: 

 1 év után 25 % az értékcsökkenés; fizetendő az eredeti ár 75 %-a, 

 2 év után 50 % az értékcsökkenés; fizetendő az eredeti ár 50 %-a, 

 3 év után 75 % az értékcsökkenés; fizetendő az eredeti ár 25 %-a, 

 4 év után 100 % az értékcsökkenés; nem kell kártérítést fizetni. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. 

Az intézményvezetőnek joga van - kérelem alapján - a kártérítés alól felmentést adni 

méltányossági alapon. 

A tankönyv elvesztésével, megrongálódásával okozott kárral kapcsolatban kérvényt nyújthat 

be a szülő a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban az 

intézményvezető részére. 

7. Kivonás az állományból 

A tartós tankönyvek selejtezése azok tartalmának elévülése, természetes elhasználódásuk, 

illetve megrongálódásuk esetén lehetséges. 

Állományból való kivonásuk a könyvtári SZMSZ-ben rögzített szabályok alapján történik. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

Jóváhagyta: 

  ........................................................  

 Kajatinné Pogácsás Edit 

 megbízott intézményvezető 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete 

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  

Diákönkormányzatának  

Szervezeti és Működési Szabályzata 

I. Célok, alapelvek 

A Diákönkormányzat működését alapvetően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (Nkt.), valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

szabályozzák. 

A Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) célja, feladata hogy – élve a jogszabályok 

biztosította lehetőségekkel – a diákság érdekeit képviselje, hogy tevékenyen részt vegyen az 

iskola belső életének formálásában, a tanórán kívüli programok és szabadidős 

tevékenységek kialakításában. 

A DÖK tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre, így különösen a 

következőkre: 

 a Házirendben, Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott jogokra, 

kötelezettségekre, 

 a DÖK diákképviselettel kapcsolatos jogaira. 

A DÖK a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, 

szervezésében is: 

 sportélet 

 túrák, kirándulások szervezése 

 kulturális programok szervezése 

A Diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A Diákönkormányzat saját 

Szervezeti és Működési Szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a Diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai Diákönkormányzat élén, annak Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározottak szerint választott diák önkormányzati vezető, DÖK elnök áll. 
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II. A működés jogi alapjai 

1. A DÖK dönthet: 

 saját működéséről, munkájának megszervezéséről, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 saját Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról, 

 tisztségviselői megválasztásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, működtetéséről (iskolarádió, újság, stb.). 

2. A DÖK véleményt nyilváníthat: 

 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 a tanulókat érintő fegyelmi eljárásoknál, 

 az intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

3. A DÖK egyetértési jogot gyakorolhat: 

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) elfogadásakor 

a következő kérdésekben: 

o a DÖK részére biztosított helyiségek kijelölése, használati rendje, használati jog 

megvonása, 

o az iskolavezetésnek a DÖK-kel való kapcsolattartás rendje, 

o tanulói jogviszonnyal kapcsolatos bármely kérdés szabályozása, 

o tanulói vélemények kinyilvánításának rendje, 

o tanulók jutalmazásának elvei és formái, 

o tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái, 

o ünnepélyek rendje, hagyományápolás. 

 a Házirend módosítása, elfogadása. 

4. A DÖK véleményét az iskola vezetősége kikéri: 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben, 

 tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, 

 az Iskolai Sportkör működési rendjének megállapításához, 

 a tanórán kívüli tevékenység kérdéseiben, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a Házirend elfogadása előtt. 
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III. A Diákönkormányzat működése 

Legfontosabb feladatai: az iskolai közösségi élet szervezése, a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával, annak mind színvonalasabb segítése, másrészt a diákok érdekeinek 

képviselete. 

A tanulókat jogaik és kötelességeik gyakorlásában és képviseletében a DÖK segíti. 

A Diákönkormányzat rendszeresen, havonta ülésezik, de szükség esetén bármikor 

összehívható. 

A DÖK munkáját a diákok részéről egy fő DÖK elnök és egy fő DÖK elnökhelyettes segíti, 

akiket az iskola tanulói választanak meg titkos szavazással. A DÖK elnök és helyettese 

hagyományaink szerint példás magatartású és tanulmányi eredményű 10. vagy 11. évfolyamos 

tanulónk lehet. 

A Diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár segíti, aki 

eljárhat a Diákönkormányzat képviseletében. 

Az iskolai Diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú, pedagógus végzettségű nevelőt a 

Diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével, az 

intézményvezető bízza meg. 

Minden osztály részéről két fő diák képviseli saját osztályközösségét a fent említett havonta 

összehívott DÖK gyűléseken. 

A DÖK képviselők feladatai a következők: 

 Képviselni osztályuk érdekeit a DÖK-ben, közvetett módon az iskola vezetése felé. 

 Összegyűjteni az osztályukban felvetődő igényeket, problémákat és ötleteket, és azt 

továbbítani a DÖK illetékesének. 

 Tájékoztatniuk kell az osztályukat a DÖK munkájáról, döntéseiről, eredményeiről 

osztályfőnöki órán. 

 Részt venni a DÖK ülésein. Ha ez nem lehetséges, erről a DÖK vezetőségének valamely 

tagját előzetesen tájékoztatniuk kell és helyettesről kell gondoskodniuk. 

 Legjobb tudásuknak megfelelően meghozni a döntéseket és a vállalt feladatokat 

határidőre végrehajtani. 

IV. A DÖK működési feltételei 

A Diákönkormányzat működési feltételeit a fenntartó biztosítja. 

Az Intézmény a fenntartó által rendelkezésre bocsátott keretek között biztosítja azt, hogy a 

DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhassa az Intézmény helyiségeit, 

berendezéseit úgy, hogy az Intézmény működése és a DÖK igényei összehangolhatók legyenek. 

V. A DÖK feladata, hatásköre 

Az iskolai  Diákönkormányzat feladat- és hatáskörét alapvetően a közoktatási törvény határozza 

meg (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 24-25.§, 83-84.§, 48.§, 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, 

Jogszabályi előírások alapján a DÖK feladat- és hatásköre a következő: 
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1. A DÖK általános feladata, hogy 

 figyelemmel kísérje az ifjúsági, tanulói jogok érvényesülését, 

 megállapításairól, tevékenységéről tájékoztassa a diákokat, 

 éljen a jogszabályban meghatározott jogaival, 

 ellássa a tanulók érdekképviseletét 

2. A DÖK jogosítványai: 

 döntési jog, 

 vélelmezési jog 

 javaslattételi jog, 

 egyetértési jog, 

 kezdeményezési jog, 

 egyéb jogok. 

3. A DÖK további joga, hogy: 

 igénybe vegye pedagógusok, más felnőtt személyek segítségét, 

 az országos diákparlamentbe küldötteket válasszon és küldjön. 

4. A DÖK kötelessége, hogy 

 biztosítsa a tanulónak a DÖK tevékenységében való közreműködés lehetőségét, 

 a korábban részletezett feladatait ellássa. 

A Diákönkormányzat elsősorban a tanulói érdekérvényesítés iskolai szerve. A 

Diákönkormányzat feladata, hogy a jogszabályok és saját Szervezeti és Működési Szabályzata 

által meghatározottak szerint a tanulói jogoknak és kötelességeknek érvényt szerezzen, az 

egyének és közösségeik érdekeinek képviseletében lehetőségeinek megfelelően járjon el, 

teremtsen lehetőséget a demokratikus baráti légkörű közösségekhez és a diákok számára vonzó, 

pozitív-és drogmentes életformához. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember. 2. 

  .......................................................   ........................................................  

 Bodnár János Sándorné Kajatinné Pogácsás Edit 

 Diákönkormányzat munkáját segítő tanár megbízott intézményvezető 

  .......................................................   ........................................................  

 Tóth Amina Mondok Bence 

 DÖK elnök DÖK elnök 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete 

Tűzvédelmi szabályzat 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Nyíregyháza, Széchenyi u 6. 

Módosítások 

Sorszáma Dátuma Leírása 

1. 2012.04.15. Hivatalos Kiadás 

2. 2015.07.01 Módosítás OTSZ változás miatt 

3. 2018.10.01. Módosítás OTSZ változás miatt 

   

   

   

Készítette: D és F Konzulting Kft. 

Dombrády László Sándor tűzvédelmi tanácsadó 

4400 Nyíregyháza, Kórház utca 29. szám 

Szakképesítést kiállító intézmény: BM Tűzoltó Kiképző Központ 

Bizonyítvány száma: 101/1983 

Telefon: 06-30/9559-190 
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TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

Jogi szabályozás 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 18. § (1) és 19. § (1) pontjában, a többször módosított tűzvédelmi szabályzat készítését 

meghatározó 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltakat alapján a 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium területére vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi 

Szabályzatot (továbbiakban: TVSZ) adom ki. 

A tűzvédelmi szabályzat célja 

Meghatározza az iskola egészére vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat, az iskola, 

helyiségeire, tűzszakaszaira, kockázati egységeire, műtárgyaira, szabadtereire, berendezéseire 

vonatkozó helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi használati szabályokat.  

Meghatározza a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat a munkavállalókra vonatkozó 

tűzvédelmi követelményeket, továbbá a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki 

mentéssel kapcsolatos feladatait. 

A Szabályzat hatálya 

Területi hatálya 

A TVSZ területi hatálya kiterjed a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Nyíregyháza 

Epreskert út 10. szám alatti épületére, helyiségeire, kockázati egységeire, műtárgyaira, 

berendezéseire, eszközeire, szabadtereire. 

Személyi hatálya 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium munkavállalói jogviszonyban álló munkavállalóira, 

tanulóira, más gazdálkodó, szolgáltató, azon dolgozóira, munkavállalóira, akik az iskola 

területén tartózkodnak, vagy munkát végeznek, a magánszemélyekre, jogi személyekre, a 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

Tűzvédelmi szervezet 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tűzvédelmi feladatait az intézményvezetője és a 

gazdasági ügyintéző látja el. A feladatok szakszerű végzése, a 9/2015.(III.25.) BM számú 

rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező, külső szolgáltató igénybevétel történik. 

A tankerület vezetőjének tűzvédelmi feladatai 

1. Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és anyagi feltételeket. 

2. Folyamatosan tájékozódik a tűzvédelmi ügyek alakulásáról. Szükség szerint 

beszámoltatja a tűzvédelmi ügyeket végző külső vállalkozót. 

3. A tűzvédelmi szabályok be nem tartása esetén él a munkáltatói fegyelmi jogkörével. 

4. Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet érdekében 

a vezető hatáskörébe tartozik. 

5. Kapcsolatot tart a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. 
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Az intézményvezető tűzvédelmi feladatai 

1. Intézkedik a tanárok és az irányítása alatt állók tűzvédelmi oktatásáról. 

2. Biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéshez és gyakorlatokhoz szükséges 

feltételeket. 

3. Megszervezi az évente esedékes tűzriadó gyakorlatot. 

4. Jelzi a tankerület vezetőjének a tűzvédelemre kiható változásokat. 

5. Intézkedik a tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkező munkavállalók 

foglalkoztatásának felfüggesztéséről. 

6. Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein, akadályoztatása esetén e feladatra, 

intézkedésre jogosult személyt bíz meg.  

7. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok betartását. 

8. A tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben kezdeményezi a munkáltatói, 

súlyosabb esetben a szabálysértési felelősségre vonást. 

9. Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet érdekében 

a vezető hatáskörébe tartozik. 

A gazdasági ügyintéző tűzvédelmi feladatai 

1. Továbbítja a tűzvédelmi feladatok ellátáshoz szükséges anyagi szükségleteket az 

intézmény vezetőjének. 

2. Folyamatosan tájékozódik a tűzvédelmi ügyek alakulásáról. 

3. Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein. 

4. Biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéshez és gyakorlatokhoz szükséges feltételeket. 

5. Megszervezi a gazdasági dolgozók tűzvédelmi oktatásáról. 

6. Engedélyezi a tűzveszélyes munkavégzést. 

7. Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet érdekében 

a hatáskörébe tartozik. 

8. Kapcsolatot tart a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. 

A tanulók tűzvédelmi feladatai 

1. Köteles megismerni és betartani a rávonatkozó alapvető tűzvédelmi szabályokat. 

2. Köteles megismerni a tűzjelzés lehetőségeit. Amennyiben tüzet, vagy annak közvetlen 

veszélyét észleli, azt haladéktalanul jeleznie kell a tűzoltóság felé. 

3. Köteles tűz, vagy műszaki mentés esetén a tűzoltás vezető felhívásának eleget tenni. 

4. A Tűzriadó Terv évenkénti gyakorlásában köteles a rá vonatkozó előírásnak 

megfelelően részt venni. 

Külső tűzvédelmi ügyintéző feladatai 

1. Elkészíti jóváhagyásra és hatályba léptetésre a tűzvédelmi dokumentációkat, azokat 

folyamatosan naprakész állapotban tartja. 

2. Háromhavonta egy alkalommal az iskola területén ellenőrzést tart, a megállapításait 

jelzi az intézkedésre jogosult vezető felé. 
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3. Évente lebonyolítja a tűzriadó gyakorlatot. 

4. Utóellenőrzés formájában meggyőződik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről. 

5. Megtartja a dolgozók tűzvédelmi oktatását. 

6. Ellenőrzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését, és a szabályok be nem 

tartása esetén haladéktalanul intézkedik a munkavégzés felfüggesztésére. 

7. Kapcsolatot tart az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel, részt vesz a tűzvédelmi 

ellenőrzéseken és képviseli – megbízás esetén – a munkaadó érdekeit. 

8. Ellenőrzi, hogy az elektromos berendezések és a villámvédelemi rendszer 

szabványossági felülvizsgálata során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek-e. 

9. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatának esedékességét. 

10. Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre megbízást kap, vagy szerződés 

alapján feladatát képezi. 

Munkavállalók tűzvédelmi feladatai 

1. Köteles megismerni és alkalmazni a Szabályzatban előírtakat. 

2. A munkába állást megelőzően és azt követően köteles részt venni az ismétlődő 

tűzvédelmi oktatásokon. 

3. A nevelése alatt álló diákokat köteles tájékoztatni a rájuk vonatkozó alapvető 

tűzvédelmi szabályokról. 

4. Köteles megismerni a tűzjelzés lehetőségeit. Amennyiben tüzet, vagy annak közvetlen 

veszélyét észleli, azt haladéktalanul jeleznie kell a tűzoltóság felé. 

5. A munkaterületén lévő tűzoltásra alkalmas eszközök használatát el kell sajátítania. 

6. Köteles tűz, vagy műszaki mentés esetén a tűzoltás vezető felhívásának eleget tenni, a 

szükséges felvilágosítást megadni. 

7. Amennyiben tűzvédelmi szabálytalanságot észlel, saját hatáskörben intézkedik annak 

megszüntetéséről. Hatáskör hiányában a munkahelyi vezetője felé jelzéssel él. 

8. Tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározottak szerint köteles közreműködni. 

9. Amennyiben tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozik, munkáját csak 

érvényes szakvizsga bizonyítvány birtokában végezheti. 

10. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az ügyviteli dolgozó és a munkát elrendelő 

által, előzetesen kiadott írásbeli engedély birtokában kezdheti meg. Az engedélyben 

előírtak betartásáért személyes felelősséggel tartozik. 

11. A munka végeztével köteles a munkahely átvizsgálását elvégezni és meggyőződni arról, 

hogy ott nem maradt tüzet okozó állapot. 

12. A Tűzriadó Terv évenkénti gyakorlásában köteles a rá vonatkozó előírásnak 

megfelelően részt venni. 

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 

1. Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a 

használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított 

rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 
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2. A használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: 

tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, 

helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. 

3. A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. 

4. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 

tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó 

anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység 

befejezése után el kell távolítani. 

5. Az égést tápláló gázt szállító csőrendszernél továbbá minden gépnél, berendezésnél és 

készüléknél a gáz szivárgását meg kell akadályozni a szivárgást meg kell szüneteltetni 

a helyiséget ki kell szellőztetni. 

6. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 

ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat 

meg kell szüntetni. 

7. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól 

látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra 

figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni. 

8. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan 

meg kell jelölni. 

9. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell 

jelölni. 

10. A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 

11. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására 

szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a 

tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók 

külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani 

kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 

Tűzveszélyes tevékenység 

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol, az tüzet vagy robbanást 

okozhat. 

2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető. 

3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak 

ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása 

a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző 

kötelezettsége. 

4. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 

tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 

végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem 

adható ki. 
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5. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit  a 

gazdasági ügyintézővel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak 

megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 

6. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell 

a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi 

szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó 

tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

7. Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak 

érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a 

tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

8. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 

annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 

személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a 

munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. 

9. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 

végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, 

akkor a munkát végző, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, 

készüléket köteles biztosítani. 

10. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és 

annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan 

körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, 

a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen 

személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni az 

engedélyezőnek. 

11. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 

12. Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére a gazdasági ügyintéző jogosult. 

13. A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet nem 

üzemeltethető (rendezvények). 

Dohányzás 

1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, 

ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

2. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes 

osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat 

biztonsági jellel kell jelölni. 

Tárolás szabályai 

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag 

tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a 

tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 

2. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben gázpalackot tárolni tilos. 
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Tűzoltási út, terület és egyéb utak 

1. A gimnázium közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint 

vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, 

amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. 

2. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű 

nyitó- és zárószerkezetének, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék 

hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat 

eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 

3. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 

50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a 

helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad. 

4. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban 

robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. 

5. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban 

dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. 

6. Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le. A dekorációként kihelyezett eszközök 

feldőlés elleni védelméről gondoskodni kell. 

Tüzelő-, fűtőberendezések 

1. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely 

rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

2. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes 

osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése 

alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 

3. A munkahelyen kiegészítő fűtésként csak olyan eszköz használható, melynek 

rendeltetésszerű használata tüzet nem okoz. A munkahely elhagyása a kiegészítő fűtést 

meg kell szüntetni. 

4. A tüzelő- és a fűtőberendezés környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot 

kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén 

mért hőmérséklet a legnagyobb hő terheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az 

éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

Csatornahálózat 

1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. 

tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó 

szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes 

osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni 

tilos. 

Villamos berendezés 

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a 

környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 

kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 

következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt 
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állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota 

is. 

3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a 

villamos tápellátásról le kell választani. 

4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós 

használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését 

szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne 

legyen látható. 

Szellőztetés 

1. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony 

szellőztetés mellett végezhető. 

2. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos. 

Hő- és füstelvezetés 

1. Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz 

szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek 

mozgását, működését. 

Tűzoltó készülék, felszerelés 

1. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-

mennyiségeket a az alábbi táblázat tartalmazza. 

   MSZ EN 3-7 szabvány szerinti 

tűzosztály 

 MSZ EN 1866 szabvány szerinti 

tűzosztály 

 Oltóanyag-egység [OE]  A  B   

 1  5A  21B   

 2  8A  34B   

 3    55B   

 4  13A  70B   

 5    89B   

 6  21A  113B   

 9  27A  144B   

 10  34A     

 12  43A  183B   

 15  55A  233B   

 16      I B 

 17      II B 

 18      III B 

 19      IV B 
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2. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 

b) ahol e rendelet előírja és 

c) jogszabályban meghatározott esetekben 

az alábbi táblázatban meghatározottak szerint: 

Önálló rendeltetési egység vagy 

szabadtér alapterületig m2 

 Általános esetben  Robbanásveszélyes anyag tárolása 

 50  2  6 

 100  3  9 

 200  4  12 

 300  5  15 

 400  6  18 

 500  7  21 

 600  8  24 

 700  9  27 

 800  10  30 

 900  11  33 

 1000  12  36 

 minden további 250  +2  +6 

3. A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó 

készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja. 

4. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, 

hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb 

idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell 

tartani. 

5. Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l 

töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. 

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer 

1. Az OTSZ-ben foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az 

elhelyezett 

a) tűzoltó készülékeket, 

b) fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, 

2. Az OTSZ-ben foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az 

érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni 

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, 

b) a dohányzás tilalmát és 
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c) a vízzel oltás tilalmát. 

3. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 

4. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett 

legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni 

úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek: 

 

5. A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az 

ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra 

szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a 

kezelésükre utaló biztonsági jellel. 

A menekülési jelek elhelyezése 
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A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 

 

6. Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a 

veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a 

közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben 

nem vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy 

elhelyezett anyagokra, berendezési tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely 

pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie. 

7. A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség 

belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. 
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Eseti használati szabályok  

Iroda, tanári szoba 

1. Robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy 

ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos. 

2. A helységben dohányozni tilos! 

3. A helységben semmilyen tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni. 

4. A helységekben a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a dolgozók 

biztonságos eltávozása biztosítva legyen. 

5. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell tartani, hogy 

az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

6. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet naponta 

el kell távolítani. 

7. A helységben használt villamos berendezéseket (számítógép, világítás, rádió, kávéfőző, 

fénymásoló) használat után ki kell kapcsolni, a munkaidő befejezése után pedig a 

villamos hálózatról le kell választani. 

8. A helységben a tűzvédelmi előírások betartásáért az oda beosztott személy a felelős. 

Közlekedők, előterek, folyosók 

1. A közlekedők, előterek, folyosók csak a használatbavételi engedélyében megállapított 

rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

2. A közlekedőket, előtereket, folyosókat, ajtókat leszűkíteni még átmenetileg sem 

szabad, azokon mindennemű anyagtárolás tilos! 

3. A közlekedőkön, előtereken, folyosókon dohányozni, nyílt lángot használni tilos! 

4. A közlekedők, előterek, folyosók, lépcsők határoló falait „éghető anyagú” 

falburkolattal, utólagosan burkolni tilos! 

5. Tilos lezárni olyan helyiségek, vagy épületek bejárati ajtait, ahol emberek 

tartózkodnak. 

6. Az előtereken, közlekedőkön, folyosókon, éghető anyagot tárolni tilos! 

7. A kiürítési útvonalba eső ajtók teljes szélességükben könnyen nyithatóak legyenek, 

azokat reteszelni nem szabad. 

8. Törött, repedt, kilazult villamos kapcsolókat, csatlakozókat használata tilos! 

9. Az előterek, közlekedők, folyosók tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért 

létesítmény területén tartózkodók felelősek! 

10. A közlekedőben robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot 

tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve 

karbantartás javítás) 

11. A közlekedők ajtaját, míg az épületben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem 

szabad. 

12. A közlekedőket állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamát összegyűlt szemetet 

naponta el kell távolítani. 
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13. A menekülési útvonalat jogszabályban előírt módon jelezni kell. 

Szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó)  

1. A szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó) csak a használatbavételi engedélyében 

megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

2. A helyiségek elektromos hálózata szervényei, készülékei, azok védettségi foka és 

szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan, nedves párás jellegéből adódó 

követelményeknek. 

3. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) törölközők, papírtörlők, 

egészségügyi papír, és tisztálkodó szerek kivételével más anyag nem tárolható. 

4. A fűtés céljára szolgáló berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot kell 

tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne okozzon! 

5. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) csak olyan fűtési rendszer 

létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz 

tüzet vagy robbanást (csak zárt rendszerű, meleg vizes közvetett fűtési rendszer 

használható!). 

6. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

7. Villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzet személy 

végezheti. A vezetékek szabálytalan összekötése, toldása tilos! 

8. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) tilos villamos eszközt, kivéve a 

kézszárító berendezést, hosszabbítót, vezetéket használni! 

9. Törött, repedt, kilazult villamos kapcsolókat, csatlakozókat használata tilos! 

10. A helyiségek elhagyása előtt az összes villamos fogyasztókat le kell kapcsolni! 

11. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet naponta 

el kell távolítani. 

12. A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) tűzvédelmi használati szabályainak 

betartásáért az azt használók a felelősek! 

13. A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak, kulccsal 

/kívülről/lezárni nem szabad. 

Konyha, teakonyha 

1. A helyiséget csak a használatbavételi engedélyében megállapított rendeltetésnek 

megfelelően szabad használni. 

2. A konyhában található elektromos és gázüzemű berendezéseket a rárakódott 

szennyeződésektől szükség szerint, de a munka befejezésekor minden nap meg kell 

tisztítani. 

3. A konyha területén az ételek készítéséhez felhasználandó anyagokon kívül egyéb más 

éghető anyag tárolása TILOS! 

4. A tevékenység során keletkezett hulladékot (pl. göngyöleg) szükség szerint, de legalább 

naponta el kell távolítani. 
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5. Gondoskodni kell, hogy az üzemszerű állapotban hő fejlődéssel járó villamos 

fogyasztók bekapcsolt állapotának jelzésére szolgáló jelzőlámpák (jelölések) 

működőképes állapotban legyenek. 

6. A sütő-, főzőberendezéstől éghető anyag (pl. konyharuha) legalább 1 m távolságra 

helyezhető el. 

7. A tevékenység befejezése után a helyszínt alaposan át kell vizsgálni, különös 

figyelemmel arra, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely tűzesethez 

vezethet. 

8. A helyiségből történő eltávozás után azokat a berendezéseket, amelyek működése nem 

szükséges, áramtalanítani kell, a világítást le kell kapcsolni. 

9. A sütéskor felhasznált étolajat csak teljes lehűlés után, az arra kijelölt helyen szabad 

elhelyezni. Közcsatornába, padlóösszefolyóba kiönteni tilos. 

10. Az üzemeltető, vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) 

utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni. 

11. A főzőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas 

személyre szabad bízni. 

12. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú berendezést szabad használni. 

13. Az üzemelő főzőberendezést működés közben felügyelet nélkül hagyni tilos! 

14. Kigyulladt edényben lévő égő ételt, olajat, zsírt tilos vízzel oltani. Ezen tüzek oltására 

porral oltót kell használni, vagy „nem éghető” anyagú fedővel kell az edényt letakarni. 

15. A teakonyhában a tűzvédelmi használati szabályok betartásáért az ott tartózkodók és 

dolgozók a felelősek! 

Öltöző 

1. Az öltözőszekrényben és a helyiségben ruhaneműn, tisztálkodó szereken kívül más 

anyagot tartani nem szabad. 

2. Az öltözőben használt beépített elektromos berendezéseket az eltávozás előtt 

áramtalanítani kell. 

3. Egyéb elektromos berendezéseket a használat befejezése után a dugvilla kihúzásával 

feszültség mentesíteni kell. 

4. Az öltözőhelyiségek ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak, kulccsal lezárni 

nem szabad. 

5. Az öltözőszekrények között legalább 1 méter széles közlekedési utat kell biztosítani és 

azt állandóan szabadon kell hagyni. 

6. Az öltözőhelyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet 

naponta el kell távolítani. 

7. Az öltözőszekrényeket a fűtőtestektől legalább 30 cm távolságra kell elhelyezni. 

8. Az öltözőben robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint 

maró hatású vegyi anyagot bevinni, tárolni tilos. 

9. Az öltözőkben a tűzvédelmi szabályok betartásáért az ott öltözők a felelősek. 
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Tantermek, számítógépterem, tornaterem 

1. A helyiségekben robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni 

tilos. 

2. A helyiségekben lévő tanulók állandó felügyeletéről gondoskodni kell. 

3. A be- és kijárati ajtókat teljes szélességükben állandóan szabadon kell hagyni.  

4. A helyiségekben tilos a dohányzás. 

5. A tanítási idő befejeztével a helyiségekben a számítógépek, audiovizuális eszközök 

áramtalanításáról gondoskodni kell. 

6. A helyiségekben a közlekedési utak biztosításáról gondoskodni kell. 

7. Azoknak a termeknek a közelében, ahol számítógép, illetve fénymásoló működik, a 

folyosón kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 

8. Az elhelyezett kézi tűzoltó készüléket állandóan üzemképes állapotban kell tartani. 

9. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 

távolítani. 

10. A termekben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 

személyek a felelősek. 

Kémia, fizikaszertár, előadó 

1. A szertárban, előadóban robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot 

(benzin, aceton, etilalkohol, éter) legfeljebb 1 litert szabad tárolni. A munka 

befejeztével, anyagokat erre a célra készült fémszekrényben kell elhelyezni. 

2. A gáz és egyéb nyíltlángú égőket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. 

3. A használt gázmelegítőket és palackokat a gyártó cég, illetve a forgalomba hozó által 

kiadott kezelési utasítás szerint szabad üzemeltetni. A kezelési utasítást a készülék 

közvetlen közelében ki kell függeszteni. 

4. Az éghető folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt anyagot fel 

kell itatni, a helyiséget pedig ki kell szellőztetni. A felitatott anyagot az erre a célra 

kijelölt helyen kell tárolni, illetve megsemmisíteni. 

5. Nyílt lángot csak az óraadó tanár jelenlétében és a tananyaghoz kapcsolódóan szabad 

használni. 

6. A tanulók kísérletet csak tanár jelenlétében végezhetnek. 

7. A tanulók csak olyan kísérletet végezhetnek el, amit a szaktanár már elvégzett. 

8. Elektromos üzemeltetésű eszköz csak nem éghető anyagú alátéten használható. 

9. Az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni. Ha nincs rá 

szükség, akkor a hálózatról le kell választani. 

10. Az előkészítőben és a szertárban betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori 

óraadó tanár a felelős. 
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Könyvtár, irattár 

1. A könyvtárban a dohányzás tilos. A dohányzási tilalmat táblával jól látható helyen 

jelölni kell. 

2. A könyvtárban villanyfőző, kávéfőző, hősugárzó nem üzemeltethető. 

3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad 

használni. 

4. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket (számítógép, világítás, rádió, 

magnetofon, stb.) használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos 

hálózatról le kell választani. 

5. A világítótestekre a lámpaburát minden karbantartás, illetve javítás után vissza kell 

szerelni. 

6. A könyvtár ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak, kulccsal lezárni nem 

szabad. 

7. A polcok között legalább 1 méter széles közlekedési utat kell biztosítani és azt állandóan 

szabadon kell hagyni. 

8. A könyvtárban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 

személyek a felelősek. 

 Pince raktár 

1. A raktárban a dohányzás tilos. A dohányzási tilalmat táblával jól látható helyen jelölni 

kell. 

2. A raktárban villanyfőző, hősugárzó, kávéfőző, nem beépített villamos berendezés nem 

üzemeltethető. 

3. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad 

használni. 

4. A raktárban lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka 

befejeztével a villamos hálózatról le kell választani. 

5. A talajszint alatti raktárban és a tetőtérben robbanásveszélyes tűzveszélyességi 

osztályba tartozó anyagot tárolni tilos. 

6. A világítótestekre a lámpaburát minden karbantartás, illetve javítás után vissza kell 

szerelni. 

7. A raktár ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak, kulccsal lezárni nem szabad. 

8. A polcok között legalább 1 méter széles közlekedési utat kell biztosítani, és azt 

állandóan szabadon kell hagyni. 

9. A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell 

távolítani. 

10. A raktárban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 

személyek a felelősek. 

Kazánház (TÁVHŐ kezelésében) 

1. A helyiségekben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával 

üzemeltethető. 
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2. Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad 

használni. 

3. A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a 

munka befejeztével – a folyamatos üzemű berendezések kivételével - a villamos 

hálózatról le kell választani. 

4. A helyiségben dohányozni tilos. 

5. A kazánházban robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, 

használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos. (kivéve 

karbantartás, javítás) 

6. A kazánházban semmilyen tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni, kivéve az 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott feltételei alapján. 

(karbantartás, javítás) 

7. A kazánházban csak az üzemeltetéssel kapcsolatos anyagok, eszközök tárolhatók. 

8. A helyiségben a karbantartó anyagot, berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély 

esetén a dolgozók biztonságos eltávozása minimum 1 méter széles út szabadon 

hagyásával biztosítva legyen. 

9. Az éghető anyagok és a villamos berendezések között olyan távolságot kell megtartani, 

hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

10. A kazánházban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve 

személy a felelős. 

Rendezvények tartásának tűzvédelmi előírásai 

A rendezvények szempontjából két csoportot különböztetünk meg. 

Az egyik az iskola saját rendezvénye: ballagás, évzáró, évnyitó, ünnepek, sportnapok, stb. 

A másik a külső szervezet részére helyszínt biztosító rendezvények. 

A saját rendezvények esetén az intézmény vezetője vagy az általa az adott eseményre 

írásban megbízott személy a felelős. A befogadó képességnél a tűzvédelmi szabályzat 

mellékletében egyes helységekre meghatározott létszám az irányadó. 

A létszám ellenőrzése a beléptetéskor közvetlen számlálással történik, illetve az 

osztálylétszámok adatai alapján előre meghatározható. 

Külső szervezet rendezvénye esetén a bérbe vevő felelős a rendezvény biztonságos 

lebonyolításáért. 

Külső szervezet által szervezett rendezvény alkalmával a bérbeadási szerződésben, vagy 

annak mellékleteként kell rögzíteni az alábbi előírásokat: 

- a helység maximális befogadó képességét (a kiürítés számításban meghatározott) 

- a beléptetés, a résztvevők számának kontrollálási módját (karszalag, pecsét, jegy, stb.) 

- a rendezvény leállításáért felelős személy neve, telefonszáma 

- ha van biztonsági szolgálat, annak feladatait 

- az iskola részéről azon személy nevét, aki a kapcsolatot tartja a rendezvény felelősével, 

és indokolt esetben az iskolai riasztó rendszert működteti 
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1. Rendkívüli helyzetben a kiürítés elrendelésére a rendezvényért felelős személy jogosult. 

Az elrendelő köteles a helyben szokásos módon (hosszú szaggatott csengő jelzés) az 

épületben tartózkodók tudomására hozni a kiürítés szükségességét. 

Ha rendelkezésre áll hangosítás, akkor célszerű a pánik elkerülése érdekében az alábbi 

szöveget bemondatni: 

„Az épületben tűzeset történt, mindenki hagyja el az épületet. Segítsék a mozgásukban 

korlátozott személyeket a menekülésben”. 

A kiürítés elrendelését követően, ha a körülmények lehetővé teszik, a 

rendezvényszervező győződjön meg arról, hogy a helységet, épületet mindenki 

elhagyta-e. 

2. Az iskola épületében tartandó rendezvények (ünnepségek) alkalmával biztosítani kell, 

hogy a szabadba nyíló kijárati (bejárati) ajtók minden esetben nyitott állapotban 

legyenek. 

3. Szigorúan be kell tartani a dohányzási tilalmat. 

4. A közlekedési utakat bármilyen anyaggal leszűkíteni, illetve eltorlaszolni még 

ideiglenesen sem szabad. 

5. Kulturális rendezvényt az alábbi helyen lehet tartani: 

 tornaterem 

6. A tornateremben a székeket két oszlopban kell elhelyezni, úgy, hogy a két szék oszlop 

között legalább 1,5 méter széles közlekedési folyosó legyen. A székeket egymáshoz kell 

rögzíteni. A székek száma egy oszlopban 15 db-tól több nem lehet. 

7. A rendezvények során, az ideiglenes színpadon és a nézőtéren, ha az előadás indokolttá 

teszi szabad nyílt lángot (gyertya, fáklya) használni, de felügyeletről és kézi tűzoltó 

készülék készenlétben tartásáról gondoskodni kell. 

8. Ha rendezvény indokolttá teszi, a módosított 10/2011 (III.8) számú BM rendelet alapján 

biztonsági tervet is kell készíteni. 

Tűzjelzés 

1. A gimnázium területén tartózkodóknak kötelessége az észlelt tüzet vagy 

veszélyhelyzetet azonnal jelezni. Ehhez a gimnázium vezetékes illetve az iskolában 

tartózkodók mobil telefonkészüléke használható. 

2. A fővonalú távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát fel kell tüntetni. 

Jelzést az alábbi számon lehet adni: 

105 vagy 112 

1. A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell: 

 - a tűzeset pontos helyét, címét, 

  - mi ég, mi van veszélyeztetve, 

  - milyen terjedelmű a tűz, 

  - emberélet van-e veszélyben, 

  - a jelző személy neve, a jelzésre használt telefon száma, 

  - esetleg egyéb fontos adatok pl. megközelítés útvonala. 
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2. A tüzet észlelő személynek ezen túl az emberi élet és egészség, valamint a vagyon 

védelme érdekében a rendelkezésre álló eszközök igénybevételével képzettségnek 

megfelelően meg kell kezdeni a veszély elhárítását. Elsősorban a személyek mentése 

érdekében a kiürítést, mentést, illetve rendfenntartást. Szükség szerint meg kell kezdeni 

a tűzoltás előkészítését. (Pl.: áramtalanítás központi vagy szakaszoló tűzeseti 

főkapcsolónál, beavatkozás kézi tűzoltó készülékkel, az éghető anyag eltávolítása a tűz 

környezetéből. 

Tűzvédelmi oktatás 

1. A dolgozókat munkába álláskor és azt követően évente egy alkalommal tűzvédelmi 

oktatásban kell részesíteni. (a bérlők illetve tulajdonosok a saját alkalmazottaik 

oktatásaiért felelősek) 

2. Az oktatás anyagát, időpontját, helyét és a megjelentek nevét, beosztását naplóban kell 

rögzíteni. 

3. Az oktatás tartalmazza: 

- a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások és szabályzatok 

ismertetését; 

- a „Tűzvédelmi Szabályzat” ismertetését; 

- a tűzjelzés módját, a tűzesetnél követendő magatartást, 

- a tűzoltó eszközök, készülékek kezelését, használatát, 

- a dolgozók által végzett munkafolyamat tűzveszélyességét. 

Oltóvíz, oltóeszköz biztosítása 

1. A létesítmény oltóvíz ellátása az épületen kívül lévő földfeletti tűzcsapokkal illetve az 

épületben szintenként elhelyezett fali tűzcsapokkal van biztosítva. 

2. A gimnázium védelmére az 54/2014.(XII.5) BM sz. rendelettel hatályba léptetett OTSZ 

alapján 33 oltási egységnek megfelelő kézi tűzoltó készülékre van szükség, az alábbi 

megoszlás szerint: 

Önálló rendeltetési 

egység  

 Alapterület 

m2 

 Oltási egység 

db Kézi tűzoltó készülék 

Pince 92              3 1 db 13A, 70B 

Földszint 1428 16 

1 db 43A,183B és 

 1 db 13A, 70B 

I. emelet 1202 14 

1 db 43A,183B és 

 1 db 13A, 70B 

 

1. Az épületben a hatályos jogszabályban előírt készüléknél nagyobb számú és 

teljesítményű kézi tűzoltó készülék áll rendelkezésre, amely egy esetleges kezdeti tűz 

megakadályozására, eloltására alkalmas. A készülékek a folyosókon, illetve 

veszélyesebb helyiségekben találhatók. 
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ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 

Általános előírások 

1. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, 

időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az alábbi táblázatban meghatározott 

módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni: 

 

2. Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 

tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és 

az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 

3. Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a 

hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság 

tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül 

gondoskodni, ha 

a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, 

tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy 

b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének 

megfelelő működésre. 

  A  B  C  D 

   üzemeltetői ellenőrzés  időszakos felülvizsgálat  karbantartás 

 érintett 

műszaki 

megoldás 

 

ciklusidő 

 

dokumentálás 

szükségessége 

és módja 

 ciklusidő  

dokumentálás 

szükségessége 

és módja 

 ciklusidő  

dokumentálás 

szükségessége 

és módja 

 tűzoltó 

készülék 

 3 hónap 

(+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 nincs követelmény  6 hónap 

(+ 1 hónap)1) 

12 hónap2) 

5 év (+ 2 

hónap), 

10 év (+ 2 

hónap) 

 tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 fali tűzcsap, 

vízforrások a 

természetes 

vízforrás 

kivételével, 

nyomásfokozó 

szivattyú, 

száraz 

oltóvízvezeték 

 6 hónap 

(+ 1 hét) 

 tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 12 hónap (+ 

1 hét) 

 tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

 Az időszakos 

felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

 tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

irányfény 

világítás 

1 hónap tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 

nincs 

követelmény 

nincs 

követelmény 

Havi 

felülvizsgálat 

tűzvédelmi 

üzemeltetési 

napló 
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4. Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el 

kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni. 

5. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és 

a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának 

vonatkozó előírásait 

6. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során 

a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, 

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az 

érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) 

bekezdésben előírtakat, 

c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak 

időtartama alatt írásban dokumentálja és 

d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a 

működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését 

követően azonnal írásban jelzi. 

7. Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás 

a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, 

b) sértetlen állapotáról, 

c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről, 

d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és 

helyességéről, 

e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a 

műszaki megoldás állapotáról és 

f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy 

környezeti körülmények jelenlétéről 

való szemrevételezéses meggyőződést. 

8. Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a 

rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától 

függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői 

ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben 

foglaltak figyelembevételével állapítja meg. 

9. Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül 

a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy 

b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba. 

10. Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet 

alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető 

a) a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz, 

b) felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint 

helyreállásáig, 

c) azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez 

készenlétbe vagy 
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d) a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz. 

11. Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos 

megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy 

szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével. 

12. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő 

végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó 

írásbeli meghatalmazással. 

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása 

1. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 

hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó 

szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 

2. Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti. 

3. A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, 

hogy a tűzoltó készülék 

a. az előírt készenléti helyen van-e, 

b. rögzítése biztonságos-e, 

c. látható-e, 

d. magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva 

olvasható-e, 

e. használata nem ütközik-e akadályba, 

f. valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában 

található-e, 

g. hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 

h. fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a 

karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 

i. karbantartása esedékes-e, 

j. készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és 

k. állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 

4. A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett 

karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban 

álló felülvizsgáló is végezheti. 

5. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak 

megszüntetéséről. 

6. A meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell 

lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja. 

7. A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 

meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített 

tűzoltó készülékek újratöltéséről. 



23 

8. A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első 

alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű 

karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha 

gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31. ha a gyártás éve 

és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási 

időpont. 

9. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint 

a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely 

tartalmazza 

a. a létesítmény nevét és címét, 

b. a tűzoltó készülékek típusjelét, 

c. a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó 

készülék gyártási száma megadásával, 

d. a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát 

(készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes 

körű karbantartás) és dátumát, 

e. a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és 

aláírását. 

10. A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és 

alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet. 

11. A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik. 

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje 

   A  B  C  D  E 

 1  A tűzoltó készülék típusa  Alap- 

karbantart

ás1 

 Közép- 

karbantart

ás2 

 Teljes 

körű 

karbantart

ás2 

 A tűzoltó készülék 

élettartama4 

 2  Porral oltó, vizes oltóanyag 

bázisú habbal és vízzel oltó 

 1 év  5 és 15 

év 

 10 év  20 év 

 3  Törőszeges porral oltó3  1 év  15 év  10 év  20 év 

 4  Gázzal oltó  1 év  -  10 év  20 év 

 5  Valamennyi szén-dioxiddal 

oltó 

 1 év  -  10 év  A vonatkozó műszaki 

követelmény szerint 

 

 1 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap 

 2 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap. 

Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata 

1. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni 

védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és 
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nyomáspróbák elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet 

gondoskodik. 

2. A felülvizsgálatot - a fali tűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos 

ellenőrzését kivéve - tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes 

tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. 

3. A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat 

üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott 

tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére 

azonnal intézkedik. 

4. Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról 

nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző 

személy kötelessége. 

5. A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza 

a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását, 

b) a felülvizsgálat időpontját, 

c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és 

d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait. 

6. A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden 

esetben 

a) megvizsgálja 

aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét 

és épségét, 

ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát, 

ac) a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában 

tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények 

hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű 

használhatóságát, 

ad) a korrózió elleni védelem épségét, 

b) elvégzi 

ba) a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat 

átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz 

megjelenéséig és 

bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős 

szervezet írásbeli értesítését. 

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 

1. Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek - kivéve a fázisonként 32 A-nél 

nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, 

ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok 

és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő 

villamos berendezéseire terjed ki: 
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2. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, legalább 6 évenként a villamos berendezés 

tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban 

a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt 

érdemlő módon igazolja. 

3. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

Villámvédelem felülvizsgálata 

1. A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor 

érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. 

2. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, tűzvédelmi szempontból legalább 6 évenként, kell felülvizsgálni. 

3. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

Tűzvédelmi Iratok 

1. Tűzvédelmi Szabályzat 

2. Villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv 

3. Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv 

4. Tűzveszélyes munkavégzési engedély 

5. Tűzvédelmi oktatások jegyzőkönyve 

6. Üzemeltetési napló 

- tűzoltó készülék nyilvántartás 

- vízforrások nyilvántartása 

- irányfény világítás üzemeltető ellenőrzés 

Mellékletek 

1. sz. Nyilvántartás új belépő tűzvédelmi oktatásáról. 

2. sz. Nyilvántartás a dolgozók ismétlődő tűzvédelmi oktatásáról. 

3. sz. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes munka végzéséhez. 

4. sz. Üzemeltetési napló. 

5. sz. Kiürítés számítás. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

Készítette: Dombrády László 

 tűzvédelmi tanácsadó 

Kiadja: 

  ........................................................  

 Kajatinné Pogácsás Edit 

 megbízott intézményvezető 
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Tűzriadó terv 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Nyíregyháza, Széchenyi u 6. 

Az 1996 évi XXXI. számú törvény valamint a többször módosított 30/1996. (XII.06.) BM 

rendelet előírásai alapján tűz esetén az alábbiakat kell betartani. 

Tűzjelzés:  

A létesítmény területén keletkező tüzet vagy egyéb káresetet annak a személynek kell azonnal 

jelenteni (jelezni) aki azt észlelte.  

Tűzjelzés módja: 

A tüzet észlelő személy hangos „TŰZ VAN!” felkiáltással és az iskolai csengő szaggatott 

működtetésével hozza az iskola helyiségeiben tartózkodó személyek tudomására a veszély 

helyzetet. 

A tűz jelzésére használható telefonok mellett a segélyhívó számokat jól láthatóan fel kell 

tüntetni.  

A tűzoltóság segélyhívó száma: 105 

Általános segélyhívó száma: 112 

Egyéb értesítendő szervezetek: 

Sérülés esetén mentőszolgálat: 104 

Rendőrség: 107 

Katasztrófavédelem:  +36 42 504 609 

TIGÁZ DSO (gázszolgáltató): +36 80 300 300 

EON RT (áramszolgáltató): +36 80 210 310 

Tűz esetén értesítendő: 

1. Név: Vass József 

Telefonszám: +36 70 632 4222 

2. Név: Csontos György 

Telefonszám: +36 30 305 7693 

3. Név: Kajatinné Pogácsás Edit intézményvezető 

Telefonszám: +36 70 366 4741 

Tűzjelzés tartalmazza: 

 A tűzeset pontos helyét, címét, 

 Mi ég, mi van veszélyeztetve,  

 Milyen terjedelmű a tűz,  

 Emberélet van-e veszélyben,  
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 A jelző személy neve, munkahelye, a jelzésre használt telefon száma, 

 Esetleg egyéb fontos adatok, pl. megközelítés útvonala. 

A dolgozók feladata a tűz esetén: 

A tűzoltóság megérkezéséig: 

 A veszélyben lévő személyek mentését, menekítését késedelem nélkül meg kell 

kezdeni. 

 A mozgásukban korlátozottak mentését az órát tartó tanárnak kell megszervezni  

 Az összes kijárati ajtót azonnal ki kell nyitni. 

 A tanárok kötelesek a kimenekült tanulók létszámát ellenőrizni. 

 Ha a hő és füst nem teszi lehetővé a helyiség elhagyását, akkor az ablakok kinyitásával 

jelezzék tartózkodási helyüket. 

 A villamos hálózatot feszültség mentesíteni kell. 

 A létesítmény helyiségeiben rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel és a fali 

tűzcsapszekrényekben lévő felszerelésekkel a keletkezett tűz oltását meg kell kezdeni 

és azt a tűz teljes oltásáig, illetve a tűzoltóság kiérkezéséig folytatni kell. Az oltás a saját 

és mások testi épségét nem veszélyeztetheti. 

 A gimnázium közvetlen közelében parkoló autók eltávolítását, mentését – ha van rá 

mód - meg kell kezdeni a veszélyeztetett területről. 

 A kivonult tűzoltóság parancsnokát részletesen tájékoztatni kell a kialakult helyzetről, 

a várható veszélyről és az addig tett intézkedésekről. 

 Az épületbe csak a tűz eloltását követően, a tűzoltás vezető engedélyével szabad 

visszatérni. 

Rendelkezésre álló tűzoltó felszerelések: 

1. A tűzoltóság beavatkozásához szükséges oltóvizet a Széchenyi utcán és a Benczúr téren 

található föld feletti tűzcsapok biztosítják. 

2. A gimnáziumban szintenként fali tűzcsapok biztosítják a beavatkozásához szükséges 

oltóvizet. 

3. Kézi tűzoltó készülékek szintenként és a veszélyesebb helyiségekben vannak. 

Áramtalanítás: 

A földszinten a régi szárnyban a portával szemben a tanári felé vezető folyosó bal oldalán és a 

hátsó kijáratnál a dufartban lévő tűzvédelmi főkapcsolóval. Az áramtalanítást alap esetben a 

karbantartó, egyéb esetben a főkapcsoló közelében tartózkodó személy végzi. 

Rendfenntartás: 

A tűz (káreset) színhelyén a rendet és a fegyelmet fenn kell tartani. Tartózkodni kell minden 

olyan megnyilvánulástól, kijelentéstől, amely a mentés (kárelhárítás) menetét zavarná, esetleg 

másokban indokolatlan félelmet, pánikot keltene. Az eseményről az intézmény vezetője, vagy 

az általa megbízott személy adhat. 

A kivonult tűzoltóság parancsnokának utasításait minden dolgozó köteles maradéktalanul 

végrehajtani. 
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A rendet és a fegyelmet az intézmény vezetője és a tanárok minden eszközzel biztosítani 

kötelesek. 

Általános rendelkezések: 

A gimnázium tűzriadó-tervét naprakész állapotban kell tartani. 

Ezen tűzriadó tervet – gyakorlati elsajátítás érdekében – a gimnázium dolgozóival és diákjaival 

oktatás formájában ismertetni, évente egy alkalommal gyakoroltatni kell. 

A főbb veszélyforrások, a védekezés szabályai: 

Veszélyfor-
rás 

Veszélyhely-zet 
Követ-

kezmény 
Hatások 

Védelmi 

módok 

Megjegy 

zés 

A
z 

el
e

kt
ro

m
o

s 
e

sz
kö

zö
k 

     

A bent lévő 
éghető  

anyag 

meggyullad  

Továbbter-
jed az 

épületre, 

Füst láng 
képződése 

tűzoltás 
megkezdéses

zellőztetés 

Tűzoltóság, 

mentők  

értesítése 

Elektromos 
hálózat 

meghibáso-
dása 

Rövidzárlat 
kötéslazu-lás, 

átmeneti 
ellenállás 

Tűzveszély Rendszeres 
felülvizsgá-

latok 
elvégzése 

Villamos 
berendezés 
felülvizsgáló 

értesítése 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

Készítette: Dombrády László 

 tűzvédelmi tanácsadó 

Kiadja: 

  ........................................................  

 Kajatinné Pogácsás Edit 

 megbízott intézményvezető 



29 

Mellékletek 

A Tűzvédelmi Szabályzat 1. sz. melléklete 

NYILVÁNTARTÁS 

Új belépő tűzvédelmi oktatása 

Név:  .............................................................................................  

Szül.hely:  .................. év  ..................................... hó  .................. nap 

Anyja neve:   .............................................................................................  

Foglalkozása:   .............................................................................................  

Munkába lépés napja:  .............................................................................................  

Munkahelye:   .............................................................................................  

Elismerem, hogy a mai napon a munkába lépésem alkalmával a tűz elleni védekezésről 

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 22. § (3.) bekezdése 

értelmében munkakörömre vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesültem. Az oktatás 

kiterjedt az általam végzett tevékenység tűzveszélyére, a tűzvédelmi szabályzat, 

tűzriadó terv tartalmára, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzoltó eszközök, 

felszerelések gyakorlati használatára és a tűzvédelmi szabályok megszegésének 

következményeire. 

Nyíregyháza, . .........................................  

  .......................................................   ........................................................  

 dolgozó aláírása oktatást végző aláírása 
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A Tűzvédelmi Szabályzat 2. sz. melléklete 

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv 

Az oktatás időpontja:  ................................................  Az oktatás időtartama: 1 óra 

Az oktatás helye:  

- jellege: (előzetes, ismétlődő, pótoktatás, rendkívüli) 

- formája: elméleti, gyakorlati 

Az oktatást végző 

- neve:  ........................................................................  

- beosztása:  ................................................................  

- tűzvédelmi szakképesítése:  ......................................  

- tűzvédelmi képesítésének kelte:  ..............................  

Az oktatás tárgyának megjelölése 

Tűzvédelmi oktatás tárgya: 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

 tűz esetén végrehajtandó feladatok  

 a tűz jelzése, tartalma  

 tűzoltó készülékek típusa, használata 

 a munkavállalók feladata tűz esetén 

 áramtalanítás fontossága, végrehajtása, közművek kizárása 

 dohányzás szabályai 

 munkahelyek tűzvédelmi előírásai 

 tűz keletkezési lehetőségek 

 tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei 

Az oktatás tematikáját készítette:  ................................................................  

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti tematikájú oktatást meghallgattam, az elhangzottakat 

tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el: 

So
rs

zá

m
 

Az oktatásban részesültek Megjegyzés 

(A beszámoltatás 
eredménye.) 

neve munkaköre aláírása 

     

     

Megjegyzés ..........................................................................................................................  

Az oktató aláírása:  ............................................................  

MINTA 
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A Tűzvédelmi Szabályzat 3. sz. melléklete 

ENGEDÉLY FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG 

VÉGZÉSÉHEZ 

Sorszám:  .............................  

Munkavégzés helye:  .....................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Munkavégzés időpontja:  .............  év  ..............................  hó  ........  nap  ...... órától 

(tervezett)  ...............  év  ..............................  hó  ........  nap  ...... óráig. 

 

A tevékenység megnevezése, pontos leírása: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül 

irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy): 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

A munkát végző 

neve, beosztása 

Tűzvédelmi 

szakvizsga 

bizonyítvány 

száma, érvé-

nyességi ideje 

Foglalkozási 

ág jogszabály 

szerinti száma 

Tűzvédelmi 

oktatási napló 

száma, a tűzvé-

delmi oktatás 

dátuma 

Az előzőek 

meglétét, érvé-

nyességét ellen-

őrző neve, be-

osztása, aláírása 

     

     

 

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek: 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket 

biztosítom: 

□ porral oltó  □ CO2 oltó  □ habbal oltó  □ gázzal oltó  □ vízzel oltó 

Darabszám:  ..........................................................................................................................................  

Oltásteljesítmény:  ................................................................................................................................  

Töltettömeg:  ........................................................................................................................................  

Egyéb felszerelés:  ................................................................................................................................  
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A munka kezdésétől annak befejezéséig 

□ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok 

□ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok 

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak 

típusa): 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a  

20….... év …………..……. hó …….... nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos 

munkavégzés érdekében, az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom 

meg: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Kelt,  ................................................. ,  .................... év  ...................................  hó  .................  nap 

  ...........................................................................  

 feltételeket meghatározó személy aláírása 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi: 

 Igen Nem 

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/megbízottja 

a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Kelt,  ................................................. ,  .................... év  ...................................  hó  .................  nap 

  ...........................................................................  

 létesítmény vezetője, vagy megbízottja 

A munkát végző(k) nyilatkozata: 

Alulírott ............................................................................................................  nyilatkozom, hogy az 

engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges 

berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések 

használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet 

tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül 

utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem. 

Kelt,  ................................................. ,  .................... év  ...................................  hó  .................  nap 

  ...........................................................................  

 munkát végzők aláírása 
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A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata: 

 

Alulírott  ...........................................................................................................  nyilatkozom, hogy az 

engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában 

vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. 

 

Kelt,  ................................................. ,  .................... év  ...................................  hó  .................  nap 

  ...........................................................................  

 felügyeletet ellátók aláírása 

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, 

hónap, nap, óra, perc): 

 .........................................................................................................................................................  

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai: 

 .........................................................................................................................................................  

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása: 

 .........................................................................................................................................................  

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem: 

Kelt,  ....................................... ,  ............ év  ..............................  hó  .........  nap ........  óra ......  perc 

  ...........................................................................  

 utasítást adó, irányító személy aláírása 

 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént: 

Kelt,  ....................................... ,  ............ év  ..............................  hó  .........  nap ........  óra ......  perc 

  .......................................................   ........................................................  

 munkaterületet átadó létesítmény vezetője, 

  vagy megbízottja 
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A Tűzvédelmi Szabályzat 4. sz. melléklete 

             

             

Üzemeltetési napló 

             

             

             

 Ellenőrzési szempontok:  

 Tűzoltó készülék 

 
a)   az előírt készenléti helyen van 

 
b)   rögzítése biztonságos-e 

 
c)   látható-e 

 
d)   magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e 

 
e)   használata nem ütközik-e akadályba 

 

f)   valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában 

található-e 

 
g)   hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e 

 

h)   fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a 

karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e 

 
i)   karbantartása esedékes-e 

 
j)   készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e  

 
k)   állapota kifogástalan, üzemszerű-e 

  



35 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK 

            
        

4400 Nyíregyháza         

          

S. 
sz. 

Tűzoltó készülék 
Készenlétben tartó 

általi ellenőrzés  
(negyedév) 

Alapkarban
tartás 

Középkarbantartás 
Teljes körű 

karbantartás 

Helye Típusa Gyári száma 
Oltásteljesítmén

y 
I II III IV dátum dátum dátum 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10
. 

  
                    

11
. 

  
                    

12
. 

  
                    

13
. 

  
                    

14
. 

  
                    

15
. 

  
                    

   ellenőrzést végző neve         

   ellenőrzést végző aláírás         
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TŰZOLTÓ – VÍZFORRÁS NYILVÁNTARTÁS 

            

Üzemben tartásért felelős szervezet     

Felülvizsgálatot végző neve     

Szakvizsga bizonyítvány száma     

            

S.sz. 

Tűzoltó vízforrások egyértelmű azonosítása 

Tömlők, 
szerelvények 
nyomáspróba 

ideje                
(év, hó, nap) 

Felülvizsgálat, 
ellenőrzés ideje 

(év, hó, nap) 

Felülvizsgálat, 
ellenőrzés 

megnevezése 
Felülvizsgálat 

megállapításai 
Helye 

Tűzoltó - vízforrás megnevezése 

Ff. 
tűzcsap 

Fa. 
tűzcsap 

Fali 
tűzcsap 

Tüzivíz 
tároló 

Száraz 
tüzivíz 

vezeték 
Féléves Éves 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       
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Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatának, karbantartásának nyílvántartása  

(mérési jegyzőkönyv) 

                 

                 

  2018. ……….hó,  ……..-n.    

Felülvizsgálatot, 
karbantartást végző 

szervezet 
Felülvizsgálat,karbantartás ideje: 

Felülvizsgáló, 
szakvizsga 

bizonyítvány 
száma: 

Gazdálkodó szervezet 

S.s
z 

Készenléti helye, 
jele 

Vízforrások, karbantartások típusa 
Nyomáspróba 

éve 
Mérési 

eredmények 

Megállapít
ások 

Fali 
nedves 

Fa
li 

sz
ár

az
 

Fö
ld

 a
la

tt
i 

Fö
ld

 f
e

le
tt

i 

V
íz

tá
ro

ló
 m

e
d

e
n

ce
 

(m
3

) 
Fé

lé
ve

s 

Év
e

s 

N
yo

m
ó

 t
ö

m
lő

 

Su
gá

rc
ső

 

Á
llv

án
yc

ső
 

St
at

ik
u

s 
n

yo
m

ás
 

(M
p

a)
 

K
if

o
ly

á
si

 n
yo

m
ás

 

(M
p

a)
 

V
íz

h
o

za
m

 L
it

e
r/

p
e

rc
 

D
-2

5
 m

e
re

v 

tö
m

lő
 

C
-5

2
 la

p
o

s 

tö
m

lő
 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

                                  

A hálózati víznyomás és vízhozam mérés elvégzését 
megrendelem.                                                                          

   
Megrendelő: 

  
 

A nyomáspróba tűzcsapoknál és egyes tartozékainál 5 
évente esedékes          
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BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉS 

               

Az irányfények meglétét szemrevételezéssel kell ellenőrizni.  megfelelt m     

A próba(teszt) gomb megnyomásával a működést ellenőrizni kell.  hibás h     

Az irányfényeken külsérelmi nyom nem lehet.         

               

  Irányfény Az ellenőrzés időpontja    

Sorszá
m 

 telepítési 
helye,  

azonosítój
a 

Ja
n

u
ár

 

Fe
b

ru
ár

 

M
ár

ci
u

s 

Á
p

ri
lis

 

M
áj

u
s 

Jú
n

iu
s 

Jú
liu

s 

A
u

gu
sz

tu
s 

Sz
ep

te
m

b
er

 

O
kt

ó
b

er
 

N
o

ve
m

b
er

 

D
ec

e
m

b
er

 

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             
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A Tűzvédelmi Szabályzat 5. sz. melléklete 

Létszám meghatározás, kiürítés számítás alapján 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium helységeire 

A 10/2011/III.28 BM számú rendeletben előírt kötelezettség alapján az iskolában található 50 

főnél nagyobb létszámot befogadó helyiségekre kiürítés számítás alapján vagy egyéb módon 

kell meghatározni az egyidejűleg bent tartózkodók létszámát. 

Az iskola területén a tornaterem befogadóképességét kell meghatározni. 

Tornaterem  

A kiürítés első szakaszának számítása 

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:  

𝑡1𝑎 = ∑
𝑆𝑖1

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔 

ahol: 

t1a: a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min), 

Si1: a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m), 

vi: az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min), 

t1meg: a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam alapján. 

Az útvonal hossza 10 m. 

Haladási sebesség 30 m/min 

Az útvonal hossza alapján a kiürítési idő 0,33 min. 

A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján 

A helységen található ajtók méretei:1 db 1,8 m-es (szabadba nyíló), 1 db 2 m-es     (folyosóra 

nyíló) . 

Az ajtók a jogszabálynak megfelelően küszöb nélküli, menekülés irányába nyílók. 

ahol: 

t1b: a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó 

képessége alapján percben (min), 

N1: a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 

k: a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő, m -1, min -1, 

x1: az N1-hez tartozó kijárat szélessége méterben (m). 
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Eltávolítandó személyek száma: 230 fő 

Kijáratok szélessége: 3.8 m 

A megengedett kiürítési időtartam 1,5 perc. 

𝑡1𝑏 =
𝑁1

𝑘𝑥1
≤ 𝑡1𝑚𝑒𝑔   

𝑡1𝑏 =
230

41,7𝑥3,8
= 1.45 

A fenti képlet alapján a helységben 230 fő tartózkodhat egyidejűleg. 

A kiürítés második szakaszának számítása – kiürítés a szabadba 

A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján:  

𝑡2𝑎 = 𝑡1𝑚𝑎 + ∑
𝑆𝑖2

𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 

ahol: 

t2a: az ellenőrzött tűzszakasz vagy építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő 

helyiség útvonalhossza alapján, percben (min), 

t1ma: a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben 

(min), 

Si2: annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak 

együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen legnagyobb t2a értéket adja, 

méterben (m), 

vi: a számításba vett útvonal közlekedő helyiség(ek)hez tartozó haladási sebességek a II. sz. 

táblázat alapján (m/min), 

t2meg: a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam az I. sz. táblázat alapján, percben 

(min). 

A kiürítés útvonal hossza vízszintes útvonalon 12 m. 

A kiürítés ideje az útvonal hossza alapján 0,73 min a megengedett 6 min, tehát megfelelő. 

A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján (kijáratonként). 

𝑡2𝑐 = 𝑡𝑦2 +
𝑁3

𝑘𝑥3

≤ 𝑡2𝑚𝑒𝑔 

ahol: 

t2c: az ellenőrzött tűzszakasz vagy építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtó(k) 

átbocsátóképessége alapján (min), 
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ty2: a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül – a 

kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve 

(min), 

N3: az ellenőrzött tűzszakaszból, az építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek 

száma, 

k: a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége, 

x3: a szabadba vezető kijárat szabad nyílásszélessége, méterben (m). 

Eltávolítandó személyek száma: 230 fő 

Kijáratok szélessége: 2 m 

A megengedett kiürítési időtartam 6 perc. 

𝑡2𝑐 = 1.45 +
230

41.7𝑥2
= 4.2 𝑚𝑖𝑛 

A szabadba vezető ajtók átbocsájtó képessége alapján 4.2 min, a megengedett 6 min, tehát 

megfelelő. 

A tornateremben a kiürítés számítás alapján összesen 230 fő tartózkodhat. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklete 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A szabályzat jogszabályi alapja 

 Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg, amely Szervezeti és Működési Szabályzatunk mellékletét képezi. 

Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától 

alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (a továbbiakban: Nkt.) 

1.2. A szabályzat célja és hatálya 

Jelen Szabályzat célja, hogy a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium (székhelye: 4400 

Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.; OM azonosítója: 033653), mint adatkezelő (továbbiakban 

Iskola) által kezelésében lévő személyes adatokról  vezetett nyilvántartások jogszerű rendjét 

meghatározza.  Biztosítsa, hogy az Iskolával kapcsolatba kerülő természetes személyek 

személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi feltételek mentén kezelje, tárolja, továbbá 

e természetes személyek személyes adataik védelméhez való jogai ne sérüljenek. 

Jelen Szabályzat alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az Iskola természetes személyek 

személyes adatait részben vagy egészben automatizált módon kezeli, valamint olyan esetekben 

is, amikor a személyes adatok nem automatizált adatkezelése valamely nyilvántartási rendszer 

részét képezi, vagy ilyen nyilvántartási rendszer részévé kívánják azt tenni. 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint 

ezen adatokból levonható, érintettre vonatkozó következtetés. 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Az Iskola, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Infotörvény 3. § 9. pontja szerinti 

adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a II. fejezetben meghatározott személyes 

adatok kezelésére, személyes adatok kezelésének célját meghatározni, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozni és azokat végrehajtani. 
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1.3. A szabályzat kiterjedése 

 az Iskolával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

természetes személyekre; 

 az Iskolával tanulói jogviszonyban álló természetes személyekre, 

 illetve – kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre; 

 az Iskolával tanulói jogviszonyban nem álló, de egyéb módon kapcsolatot létesítő 

természetes személyekre (pl. a szülők, felvételiző diákok), illetve – kiskorú személy 

esetén – törvényes képviselőikre; 

 azon természetes személyek személyes adataira, akik az előző pontokban meghatározott 

jogviszonyt kívánnak az Iskolával alapítani, illetve – kiskorú személy esetén – törvényes 

képviselőikre; 

 az Iskola által szervezett és bonyolított – a felvételi eljárást megelőző 

 online regisztrációban részt vevő, az online regisztráció során adatokat szolgáltató 

természetes személyekre, illetve – kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre; 

 minden olyan személyre, aki az Iskola használatában álló domain alatt üzemeltetett 

honlapot látogatja, ott önkéntesen személyes adatot ad át az intézmény részére, vagy 

akinek a nyílt hálózaton keresztülő csatlakozást biztosító eszközén a honlap adattárolást 

végez, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kér. 

2. AZ ISKOLA ÁLTAL KEZELT ÉS ŐRZÖTT ADATOK KÖRE 

2.1. FELVÉTELI JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

Amennyiben az Iskola a képzéseire felvételi eljárást hirdet, a felvételi eljárásban való részvétel 

feltétele, hogy a felvételét kérő személy egyes személyes adatait az intézmény számára 

megadja. A felvételi eljárásban résztvevő tanuló, illetve gondviselőjének adatait az általános 

iskola, vagy az egyéni jelentkezők esetén a gondviselő adja át az Iskolának. Az átadott és kezelt 

adatok nélkülözhetetlenek a felvételi eljárás lebonyolításhoz. A felvételi eljárásban való 

részvételhez feltétlenül szükséges személyes adatok a következők: 

 felvételi eljárásban résztvevő neve, 

 felvételi eljárásban résztvevő születési helye és ideje, 

 felvételi eljárásban résztvevő lakcíme, tartózkodási helye, 

 választott évfolyam, tagozat, ágazat, 

 felvételi eljárásban résztvevő általános iskolai eredményei, 

 felvételi eljárásban résztvevő felvételi eljáráshoz benyújtott dokumentumai (pl. 

 SNI határozat), 

 felvételi eljárásban résztvevő törvényes képviselőjének/képviselőinek neve, 

 felvételi eljárásban résztvevő törvényes képviselőjének/képviselőinek lakcíme, 

tartózkodási helye, 

 felvételi eljárásban résztvevő törvényes képviselőjének/képviselőinek elérhetősége 

(telefonszám, email cím). 

Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy korábban állt már tanulói jogviszonyban 

más köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő adatokat is: 
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 köznevelési intézmény neve, 

 tanuló számára kiállított bizonyítvány. 

2.2. TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziummal tanulói jogviszonyban álló természetes 

személyek egyes személyes adatait a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium jogosult kezelni. 

Az intézmény az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli a következő, az intézménnyel tanulói 

jogviszonyban lévő természetes személyek adatait: 

 név, 

 anyja neve, 

 nem, 

 állampolgárság, 

 születési hely és idő, 

 oktatási azonosító szám, 

 társadalombiztosítási azonosító jel, 

 lakcím, tartózkodási hely, 

 sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség, magántanulói 

jogviszony ténye, 

 diákigazolvány száma, 

 tankötelezettség ténye, 

 évfolyam, szakmai ágazat, tagozat, 

 jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme, 

 tanulmányok várható befejezésének ideje, 

 jogviszonyban részes nevelési-oktatási intézmények neve, címe, OM azonosítója, 

 jogviszonyt megalapozó köznevelési alapfeladat, 

 nevelés, oktatás helye. 

2.3. ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Az Iskolával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyek egyes személyes adatait az intézmény jogosult kezelni. Az intézmény az Nktv. 43-

44. § értelmében kezeli a következő, az intézménnyel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személyek adatai: 

 név, 

 anyja neve, 

 nem, 

 állampolgárság, 

 születési hely és idő, 

 oktatási azonosító szám, 
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 pedagógusigazolvány száma, 

 végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok, ennek keretében: felsőoktatási 

intézmény neve, diploma száma, végzettség és szakképzettség megnevezése, továbbá 

megszerzésének ideje, szakvizsga, illetve doktori fokozat megszerzésének ideje, 

 munkakör megnevezése (óraadó által oktatott tárgy, foglalkozás), 

 munkáltatóra  vonatkozó adatok, ennek keretében: munkáltató megnevezése, címe, OM 

azonosítója, 

 munkavégzés helye, 

 munkaviszony, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony kezdetének 

 ideje, időtartama, megszűnésének jogcíme és ideje, 

 vezetői beosztás, 

 besorolás, 

 munkaidő mértéke, 

 tartós távollét időtartama, 

 lakcím, 

 elektronikus levelezési cím, 

 előmenetellel, pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, pedagógus-továbbképzéssel 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok, 

 szakmai gyakorlat ideje, 

 akadémiai tagság, 

 munkaidő-kedvezmény ténye, 

 minősítő vizsga kinevezési (munka)szerződésben rögzített határideje, 

 jelentkezési időpontja, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontja és eredménye, 

 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja, megállapításai. 

Az Iskola a fentiekben meghatározott adatokon kívül jogosult kezelni a munkavállalók, 

valamint az intézménnyel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek 

foglalkoztatással, illetve alkalmassággal kapcsolatos következő adatait is: 

 pénzforgalmi jelzőszám és pénzforgalmi jelzőszámot vezető pénzügyi intézmény, 

 családi állapot, gyermekek, illetve eltartottak száma, eltartás kezdete, 

 társadalombiztosítási azonosító szám, 

 adószám, 

 telefonszám, illetve egyéb közvetlen elérhetőség, 

 idegen-nyelv ismeret, 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány száma és kiállításának ideje, 

 fegyelmi, etikai büntetésre, kártérítésre kötelezésre vonatkozó adatok, 

 rendes szabadság kiadására vonatkozó adatok, 
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 munkabér, továbbá a munkáltató által adott munkabéren kívüli juttatások és azok 

jogcímei, 

 munkáltatóval szemben fennálló tartozások és azok jogcímei. 

2.4.  HONLAP-LÁTOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

Az Iskola honlapjának használatával, illetve e honlapon keresztül történő (pl hírlevél) 

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen 

megadott konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulására – kezelni a honlapot 

látogató személyek egyes adatait, illetve egyes személyes adatait. Az adatkezelés elsődleges 

célja, hogy a honlap által nyújtott szolgáltatások hatékonyabbak, biztonságosabbak és a 

Felhasználó igényeihez igazítva személyre szabottak legyenek, másrészt a szolgáltatások 

igénybevétele során a személyre szabott tartalom kialakítása és statisztikai adatgyűjtés. 

Az intézmény által végzett adatkezelés további célja, hogy a Felhasználókat 

 azonosítani, a honlap használata során jelzett hibákat javítani, a Felhasználókat – a jelen 

Szabályzatból Felhasználókat megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről – 

tájékoztatni, a honlap használatával kapcsolatos esetleges vitás helyzeteket kezelni tudja. 

 Az intézmény kizárólag a Felhasználó előzetes engedélyével jogosult a honlapon 

keresztül  megadott személyes adatoknak közvetlen üzletszerzés céljára történő 

felhasználására. Amennyiben Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy megadott személyes 

adatait közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, úgy az adatkezelés az ilyen célú 

engedély visszavonásáig terjed. 

 A honlap a Felhasználó által önként átadott személyes adatokon túl – a honlap 

látogatásának tényénél fogva – a Felhasználó végberendezésében adattárolást (ún. 

cookie), illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kérhet, a Felhasználó azonosítása, 

a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám 

vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A cookie-k használatához 

a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását meg kell adnia, a honlapon megjelenő 

„Ez a weboldal cookie-kat használ.” tájékoztató mellett, e hozzájárulás megadására 

megadott „Megértettem, elfogadom” ikon engedélyezésével; hozzájárulás megadásának 

hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek 

megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a rendszer 

megtagadhatja. 

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Iskola kezelésébe 

kerülnek. Ezek a következők: 

 felhasználó honlappal  való nyílt hálózaton keresztülő csatlakozást biztosító eszközének 

egyes adatai; felhasználó által használat IP cím. 

E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az intézmény honlap- látogatottsági 

adatokhoz jusson, illetve a honlapon felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket 

megfelelően észlelni és naplózni tudja. 

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az Iskola 

 által üzemeltetett hálózaton belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát harmadik 

személy tudomására ne hozza. Az intézmény nem vállal felelősséget azért, ha a 

Felhasználó felhasználó nevét és jelszavát harmadik személy tudomására hozza vagy 

egyébként a nyilvánosság felé közvetíti, és amelynek eredményeként Felhasználó 

személyes adataihoz való joga harmadik személy által elkövetett jogellenes cselekmény 

eredményeként sérülnek. 
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3. ADATKEZELÉS ÉS TÁROLÁS RENDJE 

Az Iskola személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben megfelel a 

jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, 

korlátozott tárolhatóság, elszámoltathatóság, valamint az integritás elveihez és az adatok 

bizalmas jellegéhez. Az intézmény személyes adatot 

 kizárólag az érintettől származó, konkrét célra irányuló adatkezeléshez való önkéntes 

hozzájárulása esetén; vagy 

 az érintett és az Iskola között kötött valamely szerződés teljesítéséhez szükséges körben; 

végül 

 az intézményre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez jogosult kezelni. 

A 2. fejezetben meghatározott személyes adatok az Iskola számára történő átadása a jogosultak 

önkéntes adatszolgáltatása alapján történik, és az intézmény kizárólag a felvételi eljárásban való 

részvételi igény felméréséhez, a későbbi felvételi eljárásban való felhasználáshoz, illetve a 

felvételi eljárással kapcsolatos adminisztratív (így különösen a [leendő] tanulói jogviszony 

létesítéséhez szükséges iratok elkészítéséhez) és statisztikai ügyintézéshez jogosult az így 

tudomására jutott személyes adatokat felhasználni. 

Amennyiben a regisztrációban résztvevő személy felvételi jelentkezést nem nyújt be, úgy 

adatait az intézmény a következő felvételi eljárás befejezését követő egy év elteltével köteles 

megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból anonimizálni. Amennyiben a felvételi 

eljárásban résztvevő személy meghatározott adatait az intézmény számára átadta, de a felvételi 

eljárás eredményeként az intézménybe felvétel  nem nyer, vagy ugyan felvételt nyert, de 

jogviszonyt nem létesített, úgy az intézmény személyes adatainak kezelésére a felvételi eljárás 

befejezését követő tizenkettedik hónap végéig jogosult kezelni; ezt követően a személyes 

adatokat az intézmény köteles megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból anonimizálni. 

Az adatok jogosultak általi szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, amelyeket az intézmény 

kizárólagos a jogszabályban meghatározott körben és célra használhatja fel, így különösen – de 

nem kizárólagosan – jogviszony létrejöttével, módosulásával, megszűnésével, alkalmazottak 

esetén a besorolási  követelmények igazolásával,  jogviszonyból eredő kötelezettségek 

teljesítésével, juttatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos szervezési és 

adminisztratív, illetve statisztikai feladatok ellátása. A személyes adatokat az intézmény a 

jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követőn harmadik év december 31. napjáig, 

illetve az iratőrzési kötelezettség hatálya alá tartozó iratokon tárolt személyes adatok esetén 

ezen iratőrzési idő leteltéig kezelheti. E határidőket követően az intézmény az adatkezelést 

köteles megszüntetni és a kezelt, illetve megőrzött adatokat köteles megsemmisíteni, illetve 

azokat statisztikai célból anonimizálni. 

A személyes adatok alapján az intézmény ún. összesített tanulói nyilvántartást (elektronikusan) 

is köteles vezetni, amely osztályonként csoportosítva tartalmazza azok adatait, továbbá a 

telefonszámát, illetve email címét. 

Az Iskola a meghatározott személyes adatok alapján köteles vezetni a törzskönyveket, a 

bizonyítványokat, a beírási naplókat, az osztálynaplókat, valamint a diákigazolványok 

nyilvántartását. 

A személyes adatok vonatkozásában az Iskola csak a következő személyek számára biztosíthat 

betekintést: 
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 az Iskolával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

olyan személy, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítése érdekében elengedhetetlen a 

személyes adatot tartalmazó iratba való betekintés; 

 személyes adat jogosultja; 

 olyan személy, aki számára betekintetéshez való jogot jogszabály biztosítja, és e 

jogosultságát az Iskola vezetője előtt megfelelően igazolta; 

A személyes adatokból a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vagy az általa 

meghatalmazott ügyintéző összeállítja a munkavállaló (foglalkoztatott) személyi iratait, 

amelyeket a többi személyes adattól elkülönítetten kötelező megőrizni, annak csak a következő 

iratok lehetnek részei: 

 munkavállaló (foglalkoztatott) személyi anyaga, amelynek része a munkavállalói 

alapnyilvántartás; 

 munkavállaló (foglalkoztatott) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. 

§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáról szóló irat; 

 munkavállaló (foglalkoztatott) jogviszonnyal összefüggő iratai; 

 munkavállaló (foglalkoztatott) pénzforgalmi számlája; 

 munkavállaló (foglalkoztatott) által önkéntesen, külön írásbeli hozzájárulásával átadott 

iratok. 

Azon természetes személyek, akiknek személyes adatait az intézmény a jelen Szabályzatban 

meghatározottak szerint kezeli, tájékoztatásra jogosultak 

 a személyes adataik kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról, 

 az adattovábbítás szabályairól, 

 a személyes adatok módosításának, illetve törlésének lehetőségéről, 

 az adatkezelő intézmény, illetve képviselője nevéről és elérhetőségéről, valamint 

 a jogorvoslati lehetőségekről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

bíróság). 

A tájékoztatás megadásáért, illetve megküldéséért, továbbá a jelen Szabályzat iskolai honlapján 

történő elérhetővé tételéért az Iskola vezetője felel, aki e kötelezettsége teljesítéséért a 

személyes adat jogosultjától külön díjazást nem kérhet. A tájékoztatást az Iskola 

 az intézménybe felvételi jelentkezést benyújtó természetes személyek esetén a felvételi 

tájékoztató megküldésével egy időben elektronikus úton; 

 alkalmazottakat érintő adatkezelés esetén a munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszony létrejöttekor, a munkába állást megelőzően papír alapon; 

 tanulókat érintő adatkezelés esetén a tanulóijogviszony létrejöttét követően 

haladéktalanul papír alapon; 

 a honlapot látogató természetes személyek esetén a cookie-k elfogadásával egyidőben 

elektronikus úton 

köteles megadni a jogosultaknak. 

Az intézmény nem jogosult a kezelésében álló adatok összekapcsolására, kivéve törvényben 

meghatározott célra, indokolt esetekben. 
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Az intézmény vezetőjének képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes 

adatainak kezeléséhez hozzájárult. Az intézmény vezetője köteles az Iskola adatkezelési 

tevékenységéről nyilvántartást vezetni, amely a következőket tartalmazza: 

 az Iskola mint adatkezelő neve és elérhetőségei, továbbá az 

 intézmény vezetőjének neve és elérhetőségei; 

 az adatkezelés célja; 

 az érintettek és a személyes adatok kategóriái; 

 adattovábbítás címzettjeinek kategóriái; 

 az egyes adatkategóriák törlésére előirányzott adatkategóriák. 

A személyes adat jogosultja jogosult az Iskola által róla megőrzött, illetve kezelt olyan 

személyes adatok tartalmáról, kategóriájáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelés 

és tárolás időtartamáról, továbbá a személyes adatot megismerő személyekről, az adatkezelés 

folyamatban létéről, személyes adatokra vonatkozó módosítási, törlési jogáról, jogellenes 

adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségeiről felvilágosítást, illetve betekintetést kérni. 

Felvilágosítás, illetve betekintés iránti kérelmét a személyes adatok jogosultja az Iskola 

hivatalos emal címére történő megküldéssel, vagy igénye papír alapú előterjesztésével 

kezdeményezheti. 

A betekintést az intézmény úgy köteles biztosítani, hogy a személyes adatok jogosultja a 

betekintést során más személyek személyes adatait ne ismerhesse meg. A tájékoztatás 

megadására (feldolgozott adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelésben résztvevő 

személyek, adatkezeléssel összefüggő tevékenységek, adattovábbítás címzettjei és 

adattovábbítás indoka) az intézmény a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, 

írásban köteles eleget tenni. 

A személyes adatok jogosultja jogosult az intézmény által kezelt személyes adatai módosítása 

(helyesbítése), továbbá javítása kezdeményezésére. E módosítás, javítás iránti kérelmet a 

jogosult jogosultja az Iskola hivatalos emal címére történő megküldéssel, vagy igénye papír 

alapú előterjesztésével kezdeményezheti. A személyes adatok jogosultja jogosult személyes 

adatai törlésének kérelmére, amelyek ugyanezen az email címen, vagy papír alapon 

előterjesztett személyes adatai (vagy azok egy részének) törlésére vonatkozó kérelemmel 

kezdeményezhet amennyiben a következő indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy 

más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja a konkrét célra vonatkozó adatkezeléshez való hozzájárulását és 

az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 a személyes adatait az Iskola jogellenesen kezelte; 

 a személyes adatokat az intézmény alkalmazandó uniós vagy magyar tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

4. ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDJE 

A személyes adat továbbítására az Iskola mint adatkezelő  

 csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások jogszerű igénybevételének 

megállapítása céljából; 

 az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása érdekében; 
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 a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás érdekében 

a személyiadat- és lakcímnyilvántartás részére történő megküldése céljából; 

 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő 

vizsgájának, minősítő eljárás lefolytatása érdekében; valamint 

 statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon 

jogosult. 

Az az intézmény a személyes adatokat csak olyan személy részére továbbíthatja, akiknek, 

illetve amelyeknek a jogszabályban vagy a jelen szabályzatban meghatározott tevékenysége 

ellátásához az elengedhetetlen, illetve akik, illetve amelyek e személyes adatok megismerésére 

jogszabály vagy engedély alapján jogosultak. 

Az intézmény kezelésében és tárolásában álló személyes adat továbbítására kizárólag az 

intézmény vezetője jogosult. Az intézmény a személyes adatok jogosultjainak külön erre 

vonatkozó engedélye nélkül is jogosult a köznevelési intézmények vonatkozásában előírt és 

jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek adattovábbítás révén eleget 

tenni. 

Az  intézmény csak törvény előírása alapján, valamint a következő feltételek teljesítésével 

jogosult teljesíteni olyan megkereséseket, amelyek az intézmény kezelésében álló személyes 

adatok továbbítására vonatkozik. E további feltételek a következők: 

 a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen beleegyezését 

adta és az intézmény általi egyedi adattovábbításhoz külön hozzájárulását megadta; vagy 

 a személyes adat jogosultja előre általánosságban is megadhatja beleegyezését, illetve 

hozzájárulását, amely szólhat határozott időre, vagy az adattovábbítási kérelmet 

előterjesztő meghatározott személyek, illetve szervek körére, 

 törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége felmerülésével a 

személyes adatnak az illetékes hatóság, bíróság részére történő megküldése,  

 adatfeldolgozónak a szerződés keretében, szerződésből eredő kötelezettsége 

teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben. 

Amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség valamely – Magyarországtól 

eltérő – államába irányul, úgy az intézmény nem köteles vizsgálni az adott állam személyes 

adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásai által biztosított védelem szintjét; amennyiben 

az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség államaitól eltérő államba irányul, úgy az 

intézmény köteles vizsgálni, hogy az adattovábbításnak a jogszabályban meghatározott 

feltételei ebben az államban fennállnak-e. 

Az intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok statisztikai célú 

adattovábbítása során a személyes adat jogosultja és a statisztikai célra megküldött adatok ne 

legyenek összekapcsolhatók. 

Az adattovábbításról az intézmény vezetője jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első 

példányát az adatkezelés helyén, második példányát az intézményvezetőjénél kötelező öt évig 

megőrizni. 

5. ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

Az Iskola az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, valamint a személyes adat 

jogosulja jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
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biztosítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Szabályzattal, valamint a 

mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történjen. 

Az iskola által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az intézmény a következőképpen 

tarthatja nyilván: 

 papír alapú iraton rögzített személyes adat; 

  elektronikus nyilvántartásba rögzített személyes adat; 

 elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes adat; 

 az intézmény honlapján közzétett személyes adat. 

Az Iskola a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a személyes adatok jogosultjai jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az 

adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges 

garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. 

A papír alapú iratot az intézmény köteles jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 

berendezéssel ellátott helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív kezelésben lévő 

iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, illetve az intézmény vezetője férhessen hozzá. A papír 

alapú iratok archiválását az intézmény évente egyszer köteles elvégezni, az archivált iratokat 

az intézmény 8 évig köteles megőrizni. 

Az intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok elektronikus kezelése és 

tárolása, valamint továbbítása során megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy a technika mindenkori fejlettségi szintén az intézmény azt a 

technikai megoldást tudja választani ezek lebonyolításához, amely a személyes adatok 

védelmének magasabb szintét garantálja. 

Az intézmény köteles az általa kezelt, illetve őrzött személyes adatokat védeni, különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

6. ADATVÉDELMI INCIDENS 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az intézmény által továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi. 

Adatvédelmi incidens esetén az intézmény nevében az intézmény vezetője legkésőbb 72 órával 

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár 

kockázattal a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira. 

A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és 

hozzávetőleges számuk; 

 az intézmény, valamint az intézmény vezetőjének neve és elérhetősége; 

 az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; 
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 az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett 

intézkedések ismertetése. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat 

jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az intézmény nevében az intézmény vezetője 

haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni. 

7.  ADATKEZELÉSSEL FOGLALKOZÓ ALKALMAZOTTAK KÖRE ÉS 

HATÁSKÖREIK 

Az intézmény által kezelt személyes adatokat kizárólag az intézmény munkavállalói, illetve az 

intézménnyel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, munkaköri 

kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhetik meg. 

Az intézménnyel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

minden olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében személyes adatot 

kezel, köteles a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok mindenkori megtartásával a 

személyes adatot védeni, megőrizni, illetve azokhoz való illetéktelen hozzáférést 

megakadályozni, továbbá biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített 

célra felhasználják fel. 

A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek – kötelezettek általi – teljesítéséért az 

intézmény vezetője felelős. Az intézmény vezetőjének jelen Szabályzatból eredő hatásköre 

különösen: 

 az adatrögzítések felügyelete, illetve érintettektől az adatkezeléshez való hozzájárulás 

beszerzésének ellenőrzése, 

 az adattovábbítás teljesítése, 

 az adatbiztonsági előírások és technikai megoldások folyamatos figyelemmel kísérése és 

értékelése, valamint javítására való javaslat tétele, 

 a tájékoztatás megadásának biztosítása, betekintés engedélyezése, módosítási, illetve 

törlési kérelem teljesítése, panaszok elbírálása, 

 az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása megadásának egyedi 

kérelemre történő igazolása, 

 a nyilvántartás vezetése, 

 a bejelentés, illetve tájékoztatás megadása, 

 jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata és 

 a módosítások átvezetése. 

Amennyiben az intézmény az adatkezelést saját alkalmazottai útján nem tudja elvégezni, úgy 

jogosult azt külső szervezet útján, megbízási jogviszony keretében ellátni. A megbízási 

szerződésbe a felek kötelesek külön meghatározni a titoktartási kötelezettség teljesítésére, 

illetve megszegése következményeire vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény által 

megbízott adatfeldolgozó szervezet további adatfeldolgozó igénybevételére nem jogosult. 

Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az intézmény kezeli, 

illetve őrzi, köteles a személyes adataiban következő változást – e változást követő – 8 napon 

belül jelezni az intézmény vezetőjének a az Iskola hivatalos email címén vagy bejelentése papír 

alapú előterjesztése útján. 
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Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

Jóváhagyta: 

  ........................................................  

 Kajatinné Pogácsás Edit 

 megbízott intézményvezető 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 5. sz. melléklete 

Panaszkezelési szabályzat 

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1.1. Bevezetés 

 Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog 

illeti meg. 

 Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola köteles, illetve 

jogosult intézkedésre. 

 A panasz jogosságát, a körülményeket az intézmény vezetője vagy helyettesei kötelesek 

megvizsgálni. 

 Jogossága esetén az eljáró személy köteles az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, 

vagy az intézmény vezetőjénél, irányító testületénél intézkedést kezdeményezni. 

1.2. A szabályzat célja 

A panaszkezelési szabályzat célja, hogy partnereink elégedettsége és igényeinek magasabb 

szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok kezelésének, 

kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon intézményi 

tevékenységünknek. 

1.3. Alapelvek 

A panaszkezelésnek a lehetőségekhez mérten a leggyorsabbnak, érdeminek és korrektnek kell 

lennie. Fel kell tárni a panasz okát, indokát, jogosságát. Jogos panasz esetén azonos eljárás illet 

meg minden panaszost. Az eljárás nem lehet egyoldalú, minden félnek lehetőséget kell adni az 

álláspontja kifejtésére. Semmilyen külső érdek nem befolyásolhatja az eljárást. 

2. A PANASZKEZELÉS MENETE 

2.1. A panaszkezelés lépcsőfokai 

 Konkrét esetben az eljáró személy kezeli a problémát, vagy az osztályfőnökhöz fordul. 

 Az osztályfőnök kezeli a problémát vagy az intézményvezetőhelyettesekhez fordul. 

 Az intézményvezetőhelyettes kezeli a problémát vagy az intézményvezetőhoz fordul. 

 A panasztevő közvetlenül az intézményvezetőhoz fordul. 

2.2. A panasz bejelentése 

A bejelentés formája lehet: 

 Szóbeli: személyesen az iskolatitkárságon munkaidőben, fogadó órán, szülői 

értekezleten. 

 Írásbeli: személyesen átadott (az iskolatitkárságon munkaidőben, fogadó órán, szülői 

értekezleten) vagy postai úton (az iskola postacímén) vagy elektronikus úton (az iskola 

hivatalos email címére). 

A panasz kivizsgálását megakadályozza a panaszos személyazonosságának 

beazonosíthatatlansága. Ebben az esetben a panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
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2.3. A panasz kivizsgálása és megválaszolása 

A szóbeli panaszt az iskola haladéktalanul megvizsgálja és az indoklással ellátott döntést a 

lehető leghamarabb közöljük. Írásbeli panasz esetén a panasz közlését követő 30 napon belül 

írásban megküldjük a döntést a panaszos részére. A szóbeli panasz esetén feljegyzés készül a 

panaszról, amelyet minden fél megismer. 

Ha a panaszkezelés nem az intézmény hatáskörébe tartozik, vagy tájékoztatjuk a panaszost, 

hogy a panaszával milyen hatósághoz fordulhat, vagy az iskola veszi fel a kapcsolatot a 

hatóságokkal. 

A nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC. törvénybe és a kapcsolódó jogszabályokba 

beépített jogorvoslati előírásoknak megfelelően a tanuló érdekében az intézmény intézkedése 

vagy intézkedésének elmulasztása ellen lehetőség van jogorvoslatot kérni. 

3. PANASZKEZELÉS TANULÓ, SZÜLŐ ESETÉBEN 

A panaszos problémájával a szaktanárhoz vagy az osztályfőnökhöz fordul. A szaktanár vagy az 

osztályfőnök megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az 

ügyet a panaszossal. Jogos panasz esetén a szaktanár vagy az osztályfőnök egyeztet az 

érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

Abban az esetben, ha a szaktanár és a panaszos nem tudja megoldani a problémát, a panaszos 

problémájával az osztályfőnökhöz fordul. Az osztályfőnök megvizsgálja a panasz jogosságát, 

amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. Jogos panasz esetén az 

osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan 

lezárul. 

Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt 

azonnal az intézményvezető-helyettesek vagy az intézményvezető felé. Az intézményvezető-

helyettesek vagy az intézményvezető 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. Szükség 

esetén be kell vonni a munkaközösség-vezetőt is a kivizsgálásba. Az egyeztetést, megállapodást 

a panaszos és az érintettek írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés 

eredményes. 

Eredménytelen egyeztetés esetén a panaszos vagy képviselője a fenntartóhoz fordul, a 

jogszabálynak megfelelően az intézmény vezetőjén keresztül. 

4. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSREND AZ ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE 

Az alkalmazottak a panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki az SZMSZ 

szerint felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült. 

A felelős megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor 

a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal. Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 

munkanapon belül egyeztet a panaszossal. Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, 

megállapodást írásban rögzítik és elfogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma 

megnyugtatóan lezárult. 

Ha a probléma nem oldódott meg a felelős közreműködésével, akkor az intézményvezető 15 

munkanapon belül megvizsgálja a panaszt, javaslatot tesz a probléma kezelésére. Ezután az 

intézményvezető egyeztet a panaszossal, a megállapodást írásban rögzít ik. 

Eredménytelen egyeztetés esetén a panaszos a fentartóhoz fordul a jogszabálynak megfelelően.  

Ha a panaszos a fenntartó írásbeli intézkedésével nem ért egyet, problémájával a Nyíregyházi 

Törvényszék Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. 
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5. DOKUMENTÁCIÓS ELŐÍRÁSOK 

Az iskola a panaszokról „Panaszkezelési nyilvántartás”-t vezet, melynek a következő adatokat 

kell tartalmaznia: 

 A panasz tételének időpontja; 

 a panasztevő neve; 

 a panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum); 

 a panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása; 

 a panasz kivizsgálásának módja, eredménye; 

 az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye, 

 az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve; 

 a panasztevő tájékoztatásának időpontja; 

 ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma; 

 a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, illetve ennek 

hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el; 

 ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként 

feljegyzés a további teendőkről. 
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6. PANASZKEZELÉSI NYILVÁNTARTÓ LAP 

Panasztétel időpontja: Panasztevő neve: 

Panasz leírása: 

Panaszt fogadó neve: Kivizsgálás módja: 

beosztása: Kivizsgálás eredménye: 

Szükséges intézkedés: 

Végrehajtásért felelős neve: Panasztevő tájékoztatásának időpontja: 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

Jóváhagyta: 

  ........................................................  

 Kajatinné Pogácsás Edit 

 megbízott intézményvezető 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. sz. melléklete 

Bélyegzőhasználati szabályzat 

Érvényes: 2019. szeptember 2-től. 

I. Az intézmény bélyegzői 

a) nagy körbélyegző  

A bélyegző lenyomata: Felirata körben: 

 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Nyíregyháza 

Széchenyi u. 6. 

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak (iskolai levelezés, igazolások, 

határozatok, gazdasági iratok) hitelesítése. A hitelesítés az intézményvezető, vagy a 

helyettesítésével megbízott intézményvezetőhelyettes aláírásával érvényes. 

Használatára jogosultak: 

 az intézményvezető, 

 az intézményvezetőhelyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén, 

 az iskolatitkárok, a munkaköri leírásában szereplő esetekben, 

 a gazdasági ügyintéző, a munkaköri leírásában szereplő esetekben. 

Őrzési helyek: intézményvezetői iroda, intézményvezetőhelyettesi iroda, az intézmény 

titkársága, gazdasági iroda. 

Az őrzéssel megbízott személyek: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, iskolatitkárok, 

gazdasági ügyintéző. 

b) kis körbélyegző 

A bélyegző lenyomata: Felirata körben: 

 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Nyíregyháza 

Széchenyi u. 6. 
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Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak (iskolai levelezés, igazolások, 

határozatok, gazdasági iratok) hitelesítése. A hitelesítés az intézményvezető, vagy a 

helyettesítésével megbízott intézményvezetőhelyettes aláírásával érvényes. 

Használatára jogosultak: 

 az intézményvezető, 

 az intézményvezetőhelyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén, 

 az iskolatitkárok, a munkaköri leírásában szereplő esetekben, 

 a gazdasági ügyintéző, a munkaköri leírásában szereplő esetekben. 

Őrzési helyek: intézményvezetői iroda, intézményvezetőhelyettesi iroda, az intézmény 

titkársága, gazdasági iroda. 

Az őrzéssel megbízott személyek: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, iskolatitkárok, 

gazdasági ügyintéző. 

c) fejbélyegző 

A bélyegző lenyomata: Felirata: 

 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc  

Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. 

Tel.: 42/500-059 

Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

 az intézményvezető,  

 az intézményvezetőhelyettes, 

 az iskolatitkárok, 

 a gazdasági ügyintéző. 

Őrzési helyek: intézményvezetői iroda, intézményvezetőhelyettesi iroda, az intézmény 

titkársága, gazdasági iroda. 

Az őrzéssel megbízott személyek: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, iskolatitkárok, 

gazdasági ügyintéző. 
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d) érettségi vizsgabizottsági bélyegző 

A bélyegző lenyomata: Felirata körben: 

 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

mellett működő 

Érettségi vizsga vizsgabizottsága 

Használata: az érettségi vizsga dokumentumainak hitelesítése a vizsgaszabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

 az intézményvezető, 

 az intézményvezetőhelyettes, 

 vizsgaidőszakban a vizsga jegyzője. Átvételi elismervénnyel a vizsga helyszínén 

használhatja.  

Őrzési hely: intézményvezetőhelyettesi iroda. 

Az őrzéssel megbízott személy: intézményvezetőhelyettes. 

e) könyvtári bélyegző 

A bélyegző lenyomata: Felirata körben: 

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Könyvtára 

Nyíregyháza 

Használata: az iskolai könyvtár hivatalos dokumentumain, illetve állománybavételkor a 

dokumentumokba. 

Használatára jogosultak: 

  a könyvtárostanárok. 

Őrzési hely: az iskolai könyvtár. 

Az őrzéssel megbízott személyek: könyvtárostanárok. 
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f) könyvtári törlési bélyegző 

A bélyegző lenyomata: Felirata: 

 
ÁLLOMÁNYBÓL 

TÖRÖLVE 

Használata: a dokumentumok állományból való törlésénél. 

Használatára jogosultak: 

  a könyvtárostanárok. 

Őrzési hely: az iskolai könyvtár. 

Az őrzéssel megbízott személyek: könyvtárostanárok. 

g)  iktatóbélyegző 

A bélyegző lenyomata: Felirata: 

 

Kölcsey Ferenc Gimnázium  

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. 

Érkezett:  .....................................................  

Iktatószám:  ................................................  

Ügyintéző:  .................................................  

Melléklet:  ...................................................  

Használata: az iktatott leveleken és dokumentumokon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosult: 

 az iskolatitkár 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: iskolatitkár. 
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h) díj hitelezve bélyegző (kétféle) 

A bélyegző lenyomata: Felirata: 

 

DÍJ HITELEZVE 

4401 NYÍREGYHÁZA I. 

 

DÍJ HITELEZVE 

Használata: levelek postázásakor, postai küldemények feladásakor. 

Használatára jogosult: 

 az iskolatitkár, 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: iskolatitkár. 

 

i) hitelesítő bélyeg 

A bélyegző lenyomata: Felirata: 

 

A másolat az eredetivel megegyezik. 

Nyíregyháza, …. év …… hó …… napján. 

  .....................................  

 intézményvezető 

Használata: iratok hitelesítésekor. 

Használatára jogosultak: 

 az intézményvezető,  

 az intézményvezetőhelyettes, 

Őrzési hely: intézményvezetőhelyettesi iroda. 

Az őrzéssel megbízott személy: intézményvezetőhelyettes. 
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j) írásbeli érettségi bélyegző 

A bélyegző lenyomata: 

 

Felirata: 

NÉV: 

OSZTÁLY. 

VIZSGATÁRGY: 

KÖZÉPSZINT: 

DÁTUM: 

VIZSGABIZOTTSÁG: 

Használata: írásbeli érettségi vizsgán a borítékok felcímkézése 

Használatára jogosultak: 

 az intézményvezető,  

 az intézményvezetőhelyettes, 

Őrzési hely: intézményvezetőhelyettesi iroda. 

Az őrzéssel megbízott személyek: intézményvezetőhelyettes. 
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k) beírási bélyegző 

A bélyegző lenyomata: Felirata: 

 

„Beírtam a kilencedik évfolyamra. 

Nyíregyháza, 20…………………. 

  .....................................  

 intézményvezető 

Használata: a 9. évfolyamosok általános iskolai bizonyítványába 

Használatára jogosultak: 

 az intézményvezető,  

 az intézményvezetőhelyettes, 

 az osztályfőnökök. 

Őrzési hely: intézményvezetőhelyettesi iroda. 

Az őrzéssel megbízott személyek: intézményvezetőhelyettes. 
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II. A bélyegzők kezelésének szabályai 

A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az iskola intézményvezetője dönt. 

A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell tartani. 

Felelős az iskolatitkár. 

Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia 

kell: 

 a bélyegző lenyomatát. 

 a bélyegző sorszámát (amennyiben van). 

 a bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását. 

 a bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját. 

Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők használhatók.  

A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, az adatváltozás, 

vagy egyéb ok miatt tovább nem használható.  

A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett, vagy eltulajdonították. 

Amennyiben a pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell.  

A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt 

fizikailag használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni, amelyet az iskolatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell a 

nyilvántartó laphoz. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

Jóváhagyta: 

  ........................................................  

 Kajatinné Pogácsás Edit 

 megbízott intézményvezető 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 

Munkaköri leírások 

1. Az intézményvezetőhelyettes I. munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(első számú intézményvezető-helyettes részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

OM azonosító Szervezeti 

egység 

033653 153012 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

Pedagógus-munkakör  

A pedagógus beosztása intézményvezető-helyettes 

A munkaidő heti 40 óra 

Heti tanóráinak száma  

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

Intézményvezető-helyettesi 

beosztása 

 

Oktatási azonosító  

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak 

megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség 

és pedagógus szakvizsga 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Gyakorlati idő, tapasztalat legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat 

Továbbképzési kötelezettség hétévenként legalább egy alkalommal a pedagógus-

továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. 

rendelet szerint az 55. életév betöltéséig 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 
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Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 

 

 

 

 

IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 

A munkavégzés során irányadó 

jogszabályok 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

A Nyíregyházi Tankerület Központ igazgatója 

A magasabb vezetői beosztás 

adása és visszavonása 

tekintetében 

a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója 

A munkáltatói jogok gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató 

A pedagógus nevelő-oktató 

munkáját ellenőrizheti 

igazgató, 

a .... munkaközösség vezetője, 

 

A közvetlen beosztottjai a munkaközösség-vezetők és a nevelőtestület tagjai az 

SZMSZ-nek megfelelő hierarchia szerint 

 

VI. Helyettesítések 

Helyettesíteni köteles - az igazgató távolléte esetén az igazgatót: feladata a 

jelen munkaköri leírásban meghatározott feladatok 

mellett - a munkáltatói jogkör és a tanulói jogviszony 

létesítése és megszüntetése kivételével - az azonnali 

intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen 

jellegű feladatok végrehajtására terjed ki, 

- a munkaközösség tagjait az igazgató utasítása szerint 

A helyettesítője a második számú igazgatóhelyettes és/vagy az igazgató 

 



3 

VII. Kötelességek és jogok 

Pedagógusként kötelessége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 62.§ (1) bekezdése szerint 

Pedagógusként a jogai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 63.§ (1) bekezdése szerint 

VIII. Az igazgatóhelyettes munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges időt a gimnáziumban tölti, 

- a tanítási óráival kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- köteles a tanítási óra, a foglalkozási beosztása 

előtt legalább tíz perccel hamarabb megjelenni 

az iskolában, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 

köteles jelenteni az igazgatónak, 

- pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület 

értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken 

 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- felelősséggel és önállóan végezni a munkáját az 

eddigi jogszabályokon túlmenően az iskola 

Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési 

Szabályzata, az adott tanévre szóló Munkaterv, 

a nevelőtestület határozatai, továbbá az 

igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az 

igazgató útján adott útmutatásai szerint, 

- a tanítási óráin minőségi munkát végezni, 

- a tanítási óráin a tanmenet szerint haladni, 

- a munkáját hivatástudattal végezni a nevelő-

oktató munka hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen 

tájékoztatni a tanuló magatartásával, 

tanulmányi eredményeivel, az iskola 

döntéseivel kapcsolatban, 

- értékelni a tanulók munkáját a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak 

szerint érdemjegyekkel sokoldalúan, a 

követelményekhez igazodóan, 

- a pedagógus etika normáit betartani 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

pedagógiai többletmunka 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás, tanulmányi 

versenyekre való felkészítés, 

- a testvériskolai kapcsolatok ápolása 
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Igazgatóhelyettesi beosztásából 

adódó rendszeres feladatai 

- munkáját a jelen munkaköri leírása, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzi, 

- a nevelő-oktató munka ellenőrzése, értékelése 

az igazgató utasítása és a munkatervben 

megfogalmazottak szerint: óralátogatás, az 

SZMSZ-ben és a Házirendben előírtak 

betartásának ellenőrzése a tanári intézkedések 

során, a tanítási órák kezdésének és 

befejezésének ellenőrzése, a tanulók igazolt és 

igazolatlan mulasztásainak ellenőrzése, 

- a tanévnyitó – és tanévzáró értekezlet 

előkészítése, 

- előkészíti az iskolai dokumentumok 

felülvizsgálatát, 

- elkészíti az érettségi vizsga, a kompetencia-

felmérés és az osztályozóvizsgák beosztását, 

megszervezi a szükséges felügyeletet, 

- koordinálja az iskolai szintű tanulmányi 

versenyeket, 

- megszervezi a tanárok helyettesítését, 

- ellenőrzi a tanári felügyeleti rendszer 

működését, 

- ellenőrzi az osztálynaplók és egyéb iskolai 

dokumentumok adminisztrációját, követi a 

tanulók munkájának értékelését, 

- segíti és irányítja az érettségi vizsga jegyzőinek 

a munkáját, 

- megrendeli a tanügyi nyomtatványokat, 

- koordinálja a partnerintézmények hallgatói 

számára a tanítási gyakorlatokat 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

- köteles a munkatársainak a szükséges 

segítséget és útmutatást megadni 

A kapcsolattartás módja - közvetlen egyeztetések, 

- vezetői értekezletek, 

- munkaközösségi és nevelőtestületi 

megbeszélések 

 

 

IX. Az igazgatóhelyettes által gyakorolt jogkörök 

Döntési jogköre - a Házirendnek megfelelően a tanulók 

jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről, 

- a tanulók tanulmányi munkájának értékeléséről 

a Pedagógiai Programban foglaltak szerint, 

- a nevelés-oktatás módszereinek 

megválasztásáról a Pedagógiai Program 

alapján, 
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- a munkaközösség véleménye alapján a 

szükséges taneszközök megválasztásáról 

Az igazgató által leadott feladat-

és hatáskörök 

- az intézményi rendezvények megszervezésének 

és előkészítésének felügyelete, 

- a tanulók tantárgyválasztásával kapcsolatos 

tanulói módosítási kérelmek elbírálása, 

- a pedagógusok személyi anyagának 

ellenőrzése, 

- a diákönkormányzattal való együttműködés 

Utasítási jogköre - a nevelőtestület tagjai felé a szakmai 

kérdésekben 

Aláírási joga - az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint 

Jogköreinek átruházása - az e munkaköri leírásban meghatározott 

jogköreit esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében a nevelőtestület más 

tagjára átruházhatja 

 

 

X. Az igazgatóhelyettes felelőssége 

Felelősségei különösen - a feladatkörébe tartozó tevékenységek 

színvonalas teljesítése, 

- az adott munkaközösség tantárgyfelosztásának 

elkészítése, 

- a közép – és emelt szintű csoportok 

megszervezése, 

- az intézmény éves munkatervének elkészítése, 

- a gimnázium vizsgaszabályzatainak 

elkészítése, 

- a Pedagógiai Program és az annak részét képező 

Helyi tanterv elkészítése, felülvizsgálata 

- a vezetőség havi munkaértekezletein való aktív 

és konstruktív részvétel 

 

XI. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl az igazgatóhelyettesnek utasítás 

adható a munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói 

jogkör gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a 

beosztására, a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire 

nézve nem járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

XII. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, a pedagógus kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 
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leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind az igazgatóhelyettes, mind a munkáltató. 

 

 

 

 

XIII. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén az 

igazgatóhelyettes fegyelmi felelősségre vonható. 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 

Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai és a Pedagógiai Program rendelkezései az 

irányadóak. 

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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2. Az intézményvezetőhelyettes II. munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(második számú intézményvezető-helyettes részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

OM azonosító Szervezeti 

egység 

033653 153012 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

Pedagógus-munkakör középiskolai tanár; magyar nyelv és irodalom 

A pedagógus beosztása intézményvezető-helyettes 

A munkaidő heti 40 óra 

Heti tanóráinak száma  

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

Intézményvezető-helyettesi 

beosztása 

 

Oktatási azonosító  

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak 

megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség 

és pedagógus szakvizsga 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség; 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Gyakorlati idő, tapasztalat legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat 

Továbbképzési kötelezettség hétévenként legalább egy alkalommal a pedagógus-

továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. 

rendelet szerint az 55. életév betöltéséig 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 
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IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 

A munkavégzés során irányadó 

jogszabályok 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója 

A magasabb vezetői beosztás 

adása és visszavonása 

tekintetében 

a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója 

A munkáltatói jogok gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató 

A pedagógus nevelő-oktató 

munkáját ellenőrizheti 

igazgató, 

a ...munkaközösség vezetője 

A közvetlen beosztottjai a munkaközösség-vezetők és a nevelőtestület tagjai az 

SZMSZ-nek megfelelő hierarchia szerint 

 

VI. Helyettesítések 

Helyettesíteni köteles - az igazgató és az első számú igazgatóhelyettes 

távolléte esetén az igazgatót: feladata a jelen 

munkaköri leírásban meghatározott feladatok mellett - 

a munkáltatói jogkör és a tanulói jogviszony létesítése 

és megszüntetése kivételével - az azonnali intézkedést 

igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű 

feladatok végrehajtására terjed ki, 

- a munkaközösség tagjait az igazgató utasítása szerint 

A helyettesítője az első számú igazgatóhelyettes és/vagy az igazgató 

 

VII. Kötelességek és jogok 

Pedagógusként kötelessége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 62.§ (1) bekezdése szerint 

Pedagógusként a jogai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 63.§ (1) bekezdése szerint 
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VIII. Az igazgatóhelyettes munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges időt a gimnáziumban tölti, 

- a tanítási óráival kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- köteles a tanítási óra, a foglalkozási beosztása 

előtt legalább tíz perccel hamarabb megjelenni 

az iskolában, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 

köteles jelenteni az igazgatónak, 

- pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület 

értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken 

 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- felelősséggel és önállóan végezni a munkáját az 

eddigi jogszabályokon túlmenően az iskola 

Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési 

Szabályzata, az adott tanévre szóló Munkaterv, 

a nevelőtestület határozatai, továbbá az 

igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az 

igazgató útján adott útmutatásai szerint, 

- a tanítási óráin minőségi munkát végezni, 

- a tanítási óráin a tanmenet szerint haladni, 

- a munkáját hivatástudattal végezni a nevelő-

oktató munka hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen 

tájékoztatni a tanuló magatartásával, 

tanulmányi eredményeivel, az iskola 

döntéseivel kapcsolatban, 

- értékelni a tanulók munkáját a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak 

szerint érdemjegyekkel sokoldalúan, a 

követelményekhez igazodóan, 

- a pedagógus etika normáit betartani 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

pedagógiai többletmunka 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás, tanulmányi 

versenyekre való felkészítés, 

- a testvériskolai kapcsolatok ápolása, 

- a közösségi szolgálat koordinálása, a partner 

szervezetekkel való kapcsolattartás és a 

szerződések előkészítése 

Igazgatóhelyettesi beosztásából 

adódó rendszeres feladatai 

- munkáját a jelen munkaköri leírása, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett 

végzi, 

- a nevelő-oktató munka ellenőrzése, értékelése 

az igazgató utasítása és a munkatervben 
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megfogalmazottak szerint: óralátogatás, az 

SZMSZ-ben és a Házirendben előírtak 

betartásának ellenőrzése a tanári intézkedések 

során, a tanítási órák kezdésének és 

befejezésének ellenőrzése, 

- előkészíti az iskolai dokumentumok 

felülvizsgálatát, 

- a tanévzáró értekezlet előkészítése, 

- a statisztika elkészítése, 

- a különös közzétételi lista elkészítése, 

- a tanárok túlmunkájának, helyettesítésének 

ellenőrzése, 

- előkészíti a tantárgyfelosztást, 

- ellenőrzi az érettségi szoftverben végzett 

tevékenységeket, elvégzi az ebből adódó 

adminisztrációt 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

- köteles a munkatársainak a szükséges 

segítséget és útmutatást megadni 

A kapcsolattartás módja - közvetlen egyeztetések, 

- vezetői értekezletek, 

- munkaközösségi és nevelőtestületi 

megbeszélések 

 

 

IX. Az igazgatóhelyettes által gyakorolt jogkörök 

Döntési jogköre - a Házirendnek megfelelően a tanulók 

jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről, 

- a tanulók tanulmányi munkájának értékeléséről 

a Pedagógiai Programban foglaltak szerint, 

- a nevelés-oktatás módszereinek 

megválasztásáról a Pedagógiai Program 

alapján, 

- a munkaközösség véleménye alapján a 

szükséges taneszközök megválasztásáról 

Az igazgató által leadott feladat-

és hatáskörök 

- a tanulóbalesetek kivizsgálása, 

jegyzőkönyvezésének ellenőrzése, 

- a KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító 

rendszer kezelése és ellenőrzése 

Utasítási jogköre - a nevelőtestület tagjai felé a szakmai 

kérdésekben 

Aláírási joga - az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint 

Jogköreinek átruházása - az e munkaköri leírásban meghatározott 

jogköreit esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében a nevelőtestület más 

tagjára átruházhatja 
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X. Az igazgatóhelyettes felelőssége 

Felelősségei különösen - a feladatkörébe tartozó tevékenységek 

színvonalas teljesítése, 

- az adott munkaközösség tantárgyfelosztásának 

elkészítése, 

- a közép – és emelt szintű csoportok 

megszervezése, 

- a gimnázium vizsgaszabályzatainak 

elkészítése, 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat és a 

Házirend elkészítése, felülvizsgálata 

- a vezetőség havi munkaértekezletein való aktív 

és konstruktív részvétel, 

- a közösségi szolgálat teljesítésének és 

adminisztrációjának ellenőrzése 

 

XI. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl az igazgatóhelyettesnek utasítás 

adható a munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a 

munkáltatói jogkör gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. 

Ezek azonban a beosztására, a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb 

körülményeire nézve nem járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

XII. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, a pedagógus kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind az igazgatóhelyettes, mind a munkáltató. 

 

XIII. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén az 

igazgatóhelyettes fegyelmi felelősségre vonható. 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 
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Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai és a Pedagógiai Program rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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3. Munkaközösségvezetők munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(munkaközösség-vezető részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

Pedagógus-munkakör középiskolai tanár 

A munkaidő heti 40 óra 

Kötött 

munkaidő 

Neveléssel-

oktatással 

lekötött 

munkaidő 

heti 32 óra heti 22-26 óra 

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

Oktatási azonosító  

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak 

megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Továbbképzési kötelezettség hétévenként legalább egy alkalommal a pedagógus-

továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. 

rendelet szerint az 55. életév betöltéséig 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 

 

 

IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 
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A munkavégzés során irányadó 

jogszabályok 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója 

A munkáltatói jogok gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

A pedagógus nevelő-oktató 

munkáját ellenőrizheti 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

 

VI. Helyettesítések 

A pedagógus helyettesíteni 

köteles 

a munkaközösség tagjait az igazgatóhelyettesek 

utasítása szerint 

A pedagógus helyettesítője az igazgatóhelyettesek által kijelölt tanár 

Munkaközösség-vezetőként 

helyettesíteni köteles 

az igazgató által kijelölt munkaközösség-vezetőt annak 

tartós távolléte esetén 

Munkaközösség-vezetői 

feladatainak gyakorlásakor 

tartósabb távolléte miatt a 

helyettesítője 

az igazgató által kijelölt munkaközösség-vezető 

és/vagy igazgatóhelyettes és/vagy igazgató 

 

VII. Kötelességek és jogok 

A pedagógus kötelessége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

62.§ (1) bekezdése szerint 

A pedagógus jogai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

63.§ (1) bekezdése szerint 

 

VIII. A pedagógus munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges időt a gimnáziumban tölti, 

- a tanítási óráival kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 
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- köteles a tanítási óra, a foglalkozási beosztása 

előtt legalább tíz perccel, a felügyeleti 

beosztása előtt legalább fél órával hamarabb 

megjelenni az iskolában, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 

köteles jelenteni az igazgatónak, annak 

távollétében az igazgatóhelyetteseknek, 

- a tanári felügyeletet (óraközi szünetekben, 

versenyeken, vizsgákon) és a helyettesítést az 

igazgatóhelyettesek által elkészített rend szerint 

köteles ellátni 

- pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület 

értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- felelősséggel és önállóan végezni a munkáját az 

eddigi jogszabályokon túlmenően az iskola 

Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési 

Szabályzata, az adott tanévre szóló Munkaterv, 

a nevelőtestület határozatai, továbbá az 

igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az 

igazgató útján adott útmutatásai szerint, 

- a tanítási óráin minőségi munkát végezni, 

- a tanítási óráin a tanmenet szerint haladni, 

- a munkáját hivatástudattal végezni a nevelő-

oktató munka hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen 

tájékoztatni a tanuló magatartásával, 

tanulmányi eredményeivel, az iskola 

döntéseivel kapcsolatban, 

- értékelni a tanulók munkáját a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak 

szerint érdemjegyekkel sokoldalúan, a 

követelményekhez igazodóan, 

- a pedagógus etika normáit betartani, 

- a számára előírt adminisztrációs és szervezési 

feladatokat határidőre elvégezni; 

- a tanulóbaleseteket megelőzni 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

pedagógiai többletmunka 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás, tanulmányi 

versenyekre való felkészítés, szertárosi feladat, 

stúdió irányítása, osztályfőnöki munka, 

- a leltárazásban való részvétel, 

- a testvériskolai kapcsolatok ápolása, 

- részvétel az iskolai évkönyv és az iskolaújság 

szerkesztésében 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

 



16 

 

 

IX. A pedagógus által gyakorolt jogkörök 

Döntési jogköre - a Házirendnek megfelelően a tanulók 

jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről, 

- osztályfőnökként a tanulói mulasztások 

igazolásának elfogadásáról, 

- a tanulók tanulmányi munkájának értékeléséről 

a Pedagógiai Programban foglaltak szerint, 

- a nevelés-oktatás módszereinek 

megválasztásáról a Pedagógiai Program 

alapján, 

- a munkaközösség véleménye alapján a 

szükséges taneszközök megválasztásáról 

Aláírási joga - az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint 

Jogköreinek átruházása - az e munkaköri leírásban meghatározott 

jogköreit esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében a nevelőtestület más 

tagjára átruházhatja 

 

X. A …munkaközösség-vezetőjeként 

Feladatai - a munkaközösség tagjainak ellenőrzése 

óralátogatások során, 

- a munkaközösség jogkörébe tartozó döntések 

előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

- köteles a munkaközösség tagjainak a szükséges 

szakmai – pedagógiai és módszertani segítséget 

és útmutatást megadni, a pályakezdő 

pedagógusok munkáját segíteni, 

- a tantárgyra vonatkozó egységes 

követelményrendszer kidolgozása, 

- a megfelelő tantárgyi versenyek koordinálása, 

- az iskolai pályázati munka segítése 

Felelősségei különösen - a feladatkörébe tartozó tevékenységek 

színvonalas teljesítése, 

- az adott munkaközösség tantárgyfelosztásának 

elkészítése, 

- a közép – és emelt szintű csoportok 

megszervezése, 

- a munkaközösség éves munkatervének 

elkészítése, 

- a gimnázium vizsgaszabályzatainak 

elkészítése, 

- a Pedagógiai Program és az annak részét képező 

Helyi tanterv elkészítése, 
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- a vezetőség havi munkaértekezletein való aktív 

és konstruktív részvétel 

XI. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl a pedagógusnak utasítás adható a 

munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a beosztására, 

a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire nézve nem 

járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

XII. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, a pedagógus kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind a pedagógus, mind a munkáltató. 

 

XIII. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a 

pedagógus fegyelmi felelősségre vonható. 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 

Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai és a Pedagógiai Program rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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4. Osztályfőnökök munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(osztályfőnök részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

Pedagógus-munkakör középiskolai tanár 

A munkaidő heti 40 óra 

Kötött 

munkaidő 

Neveléssel-

oktatással 

lekötött 

munkaidő 

heti 32 óra heti 22-26 óra 

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

Oktatási azonosító  

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak 

megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Továbbképzési kötelezettség hétévenként legalább egy alkalommal a pedagógus-

továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. 

rendelet szerint az 55. életév betöltéséig 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 

 

 

IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 
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A munkavégzés során irányadó 

jogszabályok 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója 

A munkáltatói jogok gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

A pedagógus nevelő-oktató 

munkáját ellenőrizheti 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

 

VI. Helyettesítések 

A pedagógus helyettesíteni 

köteles 

a munkaközösség tagjait az igazgatóhelyettesek 

utasítása szerint 

A pedagógus helyettesítője az igazgatóhelyettesek által kijelölt tanár 

 

VII. Kötelességek és jogok 

A pedagógus kötelessége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

62.§ (1) bekezdése szerint 

A pedagógus jogai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

63.§ (1) bekezdése szerint 

 

VIII. A pedagógus munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges időt a gimnáziumban tölti, 

- a tanítási óráival kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- köteles a tanítási óra, a foglalkozási beosztása 

előtt legalább tíz perccel, a felügyeleti 

beosztása előtt legalább fél órával hamarabb 

megjelenni az iskolában, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 

köteles jelenteni az igazgatónak, annak 

távollétében az igazgatóhelyetteseknek, 
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- a tanári felügyeletet (óraközi szünetekben, 

versenyeken, vizsgákon) és a helyettesítést az 

igazgatóhelyettesek által elkészített rend szerint 

köteles ellátni 

- pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület 

értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- felelősséggel és önállóan végezni a munkáját az 

eddigi jogszabályokon túlmenően az iskola 

Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési 

Szabályzata, az adott tanévre szóló Munkaterv, 

a nevelőtestület határozatai, továbbá az 

igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az 

igazgató útján adott útmutatásai szerint, 

- a tanítási óráin minőségi munkát végezni, 

- a tanítási óráin a tanmenet szerint haladni, 

- a munkáját hivatástudattal végezni a nevelő-

oktató munka hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen 

tájékoztatni a tanuló magatartásával, 

tanulmányi eredményeivel, az iskola 

döntéseivel kapcsolatban, 

- értékelni a tanulók munkáját a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak 

szerint érdemjegyekkel sokoldalúan, a 

követelményekhez igazodóan, 

- a pedagógus etika normáit betartani, 

- a számára előírt adminisztrációs és szervezési 

feladatokat határidőre elvégezni; 

- a tanulóbaleseteket megelőzni 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

pedagógiai többletmunka 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás, tanulmányi 

versenyekre való felkészítés, szertárosi feladat, 

stúdió irányítása, osztályfőnöki munka, 

- a leltárazásban való részvétel, 

- a testvériskolai kapcsolatok ápolása, 

- részvétel az iskolai évkönyv és az iskolaújság 

szerkesztésében 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

 

 

IX. A pedagógus által gyakorolt jogkörök 

Döntési jogköre - a Házirendnek megfelelően a tanulók 

jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről, 

- osztályfőnökként a tanulói mulasztások 

igazolásának elfogadásáról, 
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- a tanulók tanulmányi munkájának értékeléséről 

a Pedagógiai Programban foglaltak szerint, 

- a nevelés-oktatás módszereinek 

megválasztásáról a Pedagógiai Program 

alapján, 

- a munkaközösség véleménye alapján a 

szükséges taneszközök megválasztásáról 

Aláírási joga - az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint 

Jogköreinek átruházása - az e munkaköri leírásban meghatározott 

jogköreit esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében a nevelőtestület más 

tagjára átruházhatja 

 

X. Osztályfőnökként 

Feladatai  koordinálja az osztályban folyó oktató-nevelő 

munkát; 

 pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztályban 

tanító tanárokkal; 

 lehetőségekhez mérten látogatja osztálya tanítási 

óráit; 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti 

a tanulóközösség kialakulását; 

 az iskolai munkatervben meghatározott időpontban 

szülői értekezletet, fogadóestet tart; 

 tájékoztatja a szülőket a tanulók tanulmányi 

eredményéről és magatartásáról; 

 indokolt esetben családlátogatást végez vagy 

behívja a szülőket az iskolába elbeszélgetés 

céljából; 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi 

előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét; 

 félévkor és év végén a tanulók magatartás és 

szorgalom minősítéséről dönt (figyelembe véve az 

osztályban tanító pedagógusok és az osztály 

diákbizottságának javaslatát); 

 ellátja az osztállyal kapcsolatos adminisztrációs 

feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, az 

október 1-jei, a félévi és az év végi statisztikai 

adatszolgáltatást); 

 szervezi és lebonyolítja a tanulmányi 

kirándulásokat, illetve szabadidős programokat; 

 igazolja a tanulók hiányzását; 

 indokolt esetben tanévenként három nap távollétet 

engedélyezhet osztálya tanulójának, amit a szülő 

igazolhat; 

 nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít; 
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 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség 

munkájában 

Felelősségei különösen - tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén 

a szülőt és a kollégiumot értesíteni a 

mulasztásról, és felhívni a figyelmet az 

igazolatlan mulasztás következményére, 

- tanulói jutalmazása és büntetése - a jutalmazási 

és fegyelmező eljárások elvei alapján, 

- a Házirend betartatása, 

- a tanulók tanulmányi előmenetelének, 

magaviseletének, szorgalmának követése 

 

XI. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl a pedagógusnak utasítás adható a 

munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a beosztására, 

a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire nézve nem 

járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

XII. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, a pedagógus kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind a pedagógus, mind a munkáltató. 

 

XIII. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a 

pedagógus fegyelmi felelősségre vonható. 

 

 

 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 

Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai és a Pedagógiai Program rendelkezései az 

irányadóak. 
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Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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5. Pedagógusok munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(pedagógus részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

Pedagógus-munkakör középiskolai tanár 

A munkaidő heti 40 óra 

Kötött 

munkaidő 

Neveléssel-

oktatással 

lekötött 

munkaidő 

heti 32 óra heti 22-26 óra 

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

Oktatási azonosító  

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak 

megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Továbbképzési kötelezettség hétévenként legalább egy alkalommal a pedagógus-

továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. 

rendelet szerint az 55. életév betöltéséig 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Gyakorlati ideje Szakmai 

gyakorlat éveinek száma 

 

 

IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 
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A munkavégzés során irányadó 

jogszabályok 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerület Központ igazgatója 

A munkáltatói jogok gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

az adott munkaközösség vezetője 

A pedagógus nevelő-oktató 

munkáját ellenőrizheti 

igazgató 

igazgatóhelyettesek, 

az adott munkaközösség vezetője 

 

VI. Helyettesítések 

A pedagógus helyettesíteni 

köteles 

a munkaközösség tagjait az igazgatóhelyettesek 

utasítása szerint 

A pedagógus helyettesítője az igazgatóhelyettesek által kijelölt tanár 

 

VII. Kötelességek és jogok 

A pedagógus kötelessége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

62.§ (1) bekezdése szerint 

A pedagógus jogai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

63.§ (1) bekezdése szerint 

 

VIII. A pedagógus munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges időt a gimnáziumban tölti, 

- a tanítási óráival kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- köteles a tanítási óra, a foglalkozási beosztása 

előtt legalább tíz perccel, a felügyeleti 

beosztása előtt legalább fél órával hamarabb 

megjelenni az iskolában, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 
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köteles jelenteni az igazgatónak, annak 

távollétében az igazgatóhelyetteseknek, 

- a tanári felügyeletet (óraközi szünetekben, 

versenyeken, vizsgákon) és a helyettesítést az 

igazgatóhelyettesek által elkészített rend szerint 

köteles ellátni 

- pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület 

értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai 

ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken 

 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- felelősséggel és önállóan végezni a munkáját az 

eddigi jogszabályokon túlmenően az iskola 

Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési 

Szabályzata, az adott tanévre szóló Munkaterv, 

a nevelőtestület határozatai, továbbá az 

igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az 

igazgató útján adott útmutatásai szerint, 

- a tanítási óráin minőségi munkát végezni, 

- a tanítási óráin a tanmenet szerint haladni, 

- a munkáját hivatástudattal végezni a nevelő-

oktató munka hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen 

tájékoztatni a tanuló magatartásával, 

tanulmányi eredményeivel, az iskola 

döntéseivel kapcsolatban, 

- értékelni a tanulók munkáját a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak 

szerint érdemjegyekkel sokoldalúan, a 

követelményekhez igazodóan, 

- a pedagógus etika normáit betartani, 

- a számára előírt adminisztrációs és szervezési 

feladatokat határidőre elvégezni; 

- a tanulóbaleseteket megelőzni 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

pedagógiai többletmunka 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás, tanulmányi 

versenyekre való felkészítés, szertárosi feladat, 

stúdió irányítása, osztályfőnöki munka, 

- a leltárazásban való részvétel, 

- a testvériskolai kapcsolatok ápolása, 

- részvétel az iskolai évkönyv és az iskolaújság 

szerkesztésében 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

 

 

 

 

 

IX. A pedagógus által gyakorolt jogkörök 
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Döntési jogköre - a Házirendnek megfelelően a tanulók 

jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről, 

- osztályfőnökként a tanulói mulasztások 

igazolásának elfogadásáról, 

- a tanulók tanulmányi munkájának értékeléséről 

a Pedagógiai Programban foglaltak szerint, 

- a nevelés-oktatás módszereinek 

megválasztásáról a Pedagógiai Program 

alapján, 

- a munkaközösség véleménye alapján a 

szükséges taneszközök megválasztásáról 

Aláírási joga - az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint 

Jogköreinek átruházása - az e munkaköri leírásban meghatározott 

jogköreit esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében a nevelőtestület más 

tagjára átruházhatja 

 

X. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl a pedagógusnak utasítás adható a 

munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a beosztására, 

a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire nézve nem 

járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

XI. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, a pedagógus kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind a pedagógus, mind a munkáltató. 

 

XII. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a 

pedagógus fegyelmi felelősségre vonható. 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 

 

Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 
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Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai és a Pedagógiai Program rendelkezései az 

irányadóak. 

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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6. Könyvtárostanárok munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(könyvtárostanár részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

OM azonosító Szervezeti 

egység 

033653 153012 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

Pedagógus-munkakör könyvtárostanár 

A könyvtárostanár helyettesítője az igazgató által megbízott pedagógus 

A munkaidő heti 40 óra 

Kötött 

munkaidő 

Neveléssel-

oktatással 

lekötött 

munkaidő 

heti 32 óra heti 26 óra 

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

Oktatási azonosító  

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

könyvtárpedagógia-tanár vagy informatikus 

könyvtáros vagy egyetemi szintű vagy mesterfokozatú 

tanári végzettség és szakképzettség és iskolarendszeren 

kívüli oktatásban szerzett felsőfokú könyvtárosi 

szakképesítés 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Továbbképzési kötelezettség hétévenként legalább egy alkalommal a pedagógus-

továbbképzésről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. 

rendelet szerint az 55. életév betöltéséig 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 
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IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 

A munkavégzés során irányadó 

jogszabályok 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerület Központ igazgatója 

A munkáltatói jogok gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

a magyar-művészetek munkaközösség vezetője 

A pedagógus nevelő-oktató 

munkáját ellenőrizheti 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

a magyar-művészetek munkaközösség vezetője 

 

VI. Kötelességek és jogok 

A pedagógus kötelessége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

62.§ (1) bekezdése szerint 

A pedagógus jogai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

63.§ (1) bekezdése szerint 

 

VII. A könyvtárostanár munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges heti 22 órát a gimnáziumban tölti, 

- a munkaidejével kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- köteles a könyvtári óra, a foglalkozási 

beosztása előtt legalább tíz perccel, a 

felügyeleti beosztása előtt legalább fél órával 

hamarabb megjelenni az iskolában, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 
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köteles jelenteni az igazgatónak, annak 

távollétében az igazgatóhelyetteseknek, 

- a tanári felügyeletet (óraközi szünetekben, 

versenyeken, vizsgákon) az 

igazgatóhelyettesek által elkészített rend szerint 

köteles ellátni, 

- pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület 

értekezletein, az iskolai ünnepségeken és az 

éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

- a gimnáziumban a neveléssel-oktatással 

eltöltött munkaidő keretében biztosítja a 

könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat, 

- a munkaidő többi része – a könyvtár zárva 

tartása mellett – a munkahelyen végzett 

könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, 

gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai 

kapcsolattartásra, az iskolán kívül végzett 

felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, 

állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-

munkakörrel összefüggő más tevékenység 

ellátására szolgál 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- felelősséggel és önállóan végezni a munkáját az 

eddigi jogszabályokon túlmenően az iskola 

Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési 

Szabályzata, az adott tanévre szóló Munkaterv, 

a nevelőtestület határozatai, továbbá az 

igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az 

igazgató útján adott útmutatásai szerint, 

- a könyvtári óráin minőségi munkát végezni, 

- a könyvtári óráin az adott tantárgy tanmenete 

szerint haladni, 

- a munkáját hivatástudattal végezni a nevelő-

oktató munka hatékonyságának és 

eredményességének növelése érdekében, 

- értékelni a tanulók munkáját a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak 

szerint érdemjegyekkel, a követelményekhez 

igazodóan, 

- a pedagógus etika normáit betartani, 

- a számára előírt adminisztrációs és szervezési 

feladatokat határidőre elvégezni, 

- a tanulóbaleseteket megelőzni 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

pedagógiai többletmunka 

- tehetséggondozás, tanulmányi versenyekre 

való felkészítés, szertárosi feladat, stúdió 

irányítása, osztályfőnöki munka, 

- a leltárazásban való részvétel, 

- a testvériskolai kapcsolatok ápolása, 

- részvétel az iskolai évkönyv és az iskolaújság 

szerkesztésében 
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- az iskolai tankönyvellátás és a 

tankönyvrendelés biztosítása 

 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

 

VIII. A pedagógus által gyakorolt jogkörök 

Döntési jogköre - a Házirendnek megfelelően a tanulók 

jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről, 

- osztályfőnökként a tanulói mulasztások 

igazolásának elfogadásáról, 

- a tanulók tanulmányi munkájának értékeléséről 

a Pedagógiai Programban foglaltak szerint, 

- a nevelés-oktatás módszereinek 

megválasztásáról a Pedagógiai Program 

alapján, 

- a munkaközösség véleménye alapján a 

szükséges taneszközök megválasztásáról 

Aláírási joga - az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint 

Jogköreinek átruházása - az e munkaköri leírásban meghatározott 

jogköreit esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében a nevelőtestület más 

tagjára átruházhatja 

 

IX. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl a pedagógusnak utasítás adható a 

munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a beosztására, 

a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire nézve nem 

járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

X. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, a pedagógus kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind a pedagógus, mind a munkáltató. 

 

 

 

XI. Záró rendelkezések 
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Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén a 

pedagógus fegyelmi felelősségre vonható. 

 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 

 

Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai és a Pedagógiai Program rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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7. Iskolatitkár I. munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(iskolatitkár részére) 

 

 

 

I. Alapadatok 

 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

A közalkalmazott munkaköre iskolatitkár 

A munkaidő heti 40 óra 

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

középfokú végzettség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

 

III. A munkakör betöltőjének 

 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 

 

 

 

IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 
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V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerület Központ igazgatója 

A munkáltatói jogkör gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

 

Az iskolatitkár munkáját 

ellenőrizheti 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

 

VI. Helyettesítések 

Az iskolatitkár helyettesíteni 

köteles 

az iskolatitkár kollégáját 

Az iskolatitkár helyettesítője az iskolatitkár kollégája 

 

VII. Az iskolatitkár munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges időt a gimnáziumban tölti, 

- a kötelező munkaidő munkanapokon 7,50 – 

16,20, 

- a munkaidejével kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 

köteles jelenteni az igazgatónak, annak 

távollétében az igazgatóhelyetteseknek 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- a hatályos jogszabályok alapján végzi a KIRA 

program kezelését, a munkaügyi ügyiratok 

elkészítését (ügyelve a határidők betartására),  

- gondoskodik az átsorolások, soros léptetések, 

munkabér-változások, pótlékváltozások esetén 

az új munkaügyi irat elkészítéséről, a számfejtő 

programban való vezetéséről, 

- előkészíti a közalkalmazotti jubileumi 

jutalmakkal kapcsolatos intézkedést, 

- jelenti a Magyar Államkincstár felé a tartós 

távolléteket, a szabadságolásokat, távolléteket, 

- a Magyar Államkincstárral szoros 

együttműködésben látja el az alkalmazottak 

adózással, munkabérrel, egyéb feladattal 

összefüggő ügyeit, 

- közreműködik az irodaszerek, az oktatáshoz 

napi szinten szükséges eszközök, kellékek, 
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nyomtatványok, érettségi vizsga ellátásához 

szükséges tárgyi eszközök, megrendelésében, 

figyelemmel kísérésében, 

- az iskolavezetés által meghatározott módon 

részt vesz az aktuális kimutatások, jelentések, 

beszámolók, tájékoztató anyagok 

elkészítésében, 

- előkészíti a kötelezettségvállalásokat, 

- ellátja a munkavállalók munkába járásával 

kapcsolatos feladatokat, 

- felelős: a fenntartó vonatkozó szabályzatai és 

eljárásrendje szerinti ügyintézésért, 

- az igazgató által meghatározott ügyek időben 

történő szakszerű ellátásáért 

 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

többletmunka 

- az iskola közbeszerzéssel összefüggő 

feladatainak ellátása, 

- az intézményi költségvetés előkészítése, 

tervezésének segítése, 

- az aktuális gazdasági kimutatások elkészítése, 

- az iskolai vizsgaszervezés adminisztrációjának 

segítése 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

 

VIII. Az iskolatitkár kötelezettségei 

Titoktartási kötelezettsége - a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért 

fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik 

Tűzvédelem, munkavédelem - kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, 

munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani 

Kártérítési felelőssége - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény alapján 

 

IX. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl az iskolatitkárnak utasítás adható a 

munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a beosztására, 

a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire nézve nem 

járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

 

 

X. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 
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Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, az iskolatitkár kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind a pedagógus, mind a munkáltató. 

 

XI. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén az 

iskolatitkár fegyelmi felelősségre vonható. 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 

 

 

 

Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai az irányadóak. 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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8. Iskolatitkár II. munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(iskolatitkár részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

A közalkalmazott munkaköre iskolatitkár 

A munkaidő heti 40 óra 

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

középfokú végzettség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 

 

 

IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója 

A munkáltatói jogkör gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató, 
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igazgatóhelyettesek 

 

Az iskolatitkár munkáját 

ellenőrizheti 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

 

VI. Helyettesítések 

Az iskolatitkár helyettesíteni 

köteles 

a gazdasági ügyintézőt 

Az iskolatitkár helyettesítője az igazgató által kijelölt igazgatóhelyettes és/vagy 

könyvtárostanár 

 

VII. Az iskolatitkár munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges időt a gimnáziumban tölti, 

- a kötelező munkaidő munkanapokon 7,50 – 

16,20, 

- a munkaidejével kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig 

köteles jelenteni az igazgatónak, annak 

távollétében az igazgatóhelyetteseknek 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- a hatályos jogszabályok és az intézmény 

iratkezelési szabályzatának megfelelően végzi 

az ügyiratok kezelését, az iktatást (ügyelve a 

határidők betartására), az irattári anyagok 

szakszerű nyilvántartását és tárolását, 

- elkészíti az iskolavezetés levelezését, a be- és 

kimenő postai küldemények ügyintézését, 

- vezeti a tanulói nyilvántartásokat, 

- közreműködik az irodaszerek, az oktatáshoz 

napi szinten szükséges eszközök, kellékek 

megrendelésében, figyelemmel kísérésében, 

- az iskolavezetés által meghatározott módon 

részt vesz az aktuális kimutatások, jelentések, 

beszámolók, tájékoztató anyagok 

elkészítésében, 

- felelős: a tanulói kérvények, kérelmek, 

- a tanulóknak adott engedélyek, 

- a magántanulók és a tanulói jogviszonyukat 

szüneteltető tanulók, továbbá 

- a határidős feladatok nyilvántartásáért, 

- lebonyolítja a beiratkozással kapcsolatos 

szervezési és adminisztrációs tevékenységet, 

- intézi a diákigazolvány-igényléssel kapcsolatos 

teendőket 
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Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

többletmunka 

- a középfokú iskolai általános felvételi eljárás 

adminisztrációja, 

- az iskolai vizsgaszervezés adminisztrációjának 

segítése 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

 

VIII. Az iskolatitkár kötelezettségei 

Titoktartási kötelezettsége - a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért 

fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik 

Tűzvédelem, munkavédelem - kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, 

munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani 

Kártérítési felelőssége - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény alapján 

 

IX. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl az iskolatitkárnak utasítás adható a 

munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a beosztására, 

a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire nézve nem 

járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 

 

X. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, az iskolatitkár kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind a pedagógus, mind a munkáltató. 

 

XI. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén az 

iskolatitkár fegyelmi felelősségre vonható. 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 
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Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai az irányadóak. 

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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9. Rendszergazda munkaköri leírása 

Munkaköri leírás 

(rendszergazda részére) 

 

I. Alapadatok 

A közalkalmazott neve  

A szervezeti egység neve Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

A munkavégzés helye 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.6. 

A közalkalmazott munkaköre rendszergazda 

A munkaidő heti 40 óra 

A munkakör betöltésének 

kezdete 

 

 

II. A munkakör betöltésének követelményei 

Iskolai végzettség, 

szakképzettség 

középfokú végzettség és a középiskolai végzettséghez 

kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 

szakképesítés 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges egyéb követelmények 

büntetlen előélet és cselekvőképesség 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges személyi 

tulajdonságok, egyéb képességek 

kapcsolatteremtő-, konfliktuskezelő-, szervező- és 

tárgyalóképesség 

 

 

III. A munkakör betöltőjének 

Iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Szakmai gyakorlat éveinek 

száma 

 

 

IV. A munkavégzés során irányadó rendelkezések 

A jogviszonyra vonatkozó 

szabályok alkalmazása 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni 

 

V. Függelmi viszonyok 

A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésekor a munkáltatói 

jogkör gyakorlója 

a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgató 
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A munkáltatói jogkör gyakorlója 

egyéb esetekben 

igazgató 

Utasítást adhat igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

A rendszergazda munkáját 

ellenőrizheti 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

 

VI. Helyettesítések 

A rendszergazda helyettesítője az igazgató által kijelölt informatika szakos tanár 

 

VII. A rendszergazda munkaköri feladatai 

Munkaidejével összefüggésben - a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséhez 

szükséges időt a gimnáziumban tölti, 

- a kötelező munkaidő munkanapokon 7,30 – 

16,00, 

- a munkaidejével kapcsolatos változtatásokhoz 

az igazgatótól írásban kér engedélyt, legkésőbb 

egy munkanappal a változtatások előtt, 

- a munkából való távolmaradását és annak okát 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig 

köteles jelenteni az igazgatónak, annak 

távollétében az igazgatóhelyetteseknek 

Alapfeladataival kapcsolatosan 

kötelessége 

- az intézményben használt informatikai 

eszközök működőképességének a biztosítása,  

- munkáját az iskola nevelési-oktatási 

feladatainak alárendelve, a nevelőtestület 

igényeit figyelembe véve végzi, 

- az iskola informatikai szabályzatának a 

kidolgozása, 

- a számítógépek vírusmentességének 

fenntartása és a vírusvédelem rendszeres 

ellenőrzése, 

- az informatikai eszközök statisztikája 

elkészítésében való közreműködés, 

- hardveres hiba esetén – ha a javítás külső 

szakembert igényel – kapcsolatot tart a 

szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az 

elvégzett munkát, 

- biztosítja az intézményben az alapfeladatok 

ellátásához szükséges szoftverek működését, a 

licencekről nyilvántartást vezet, 

- az iskolai számítógépes hálózat hatékony, 

biztonságos üzemeltetése, 

- megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a 

későbbiekben a tervet a mindenkori állapothoz 

igazítja, 
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- az informatikai szabályzatban foglaltak szerint 

új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati 

felhasználókat, a felhasználói jogokat 

karbantartja, 

- üzemelteti az iskolai szervert, ügyel annak a 

lehető legmagasabb biztonsági beállításaira, 

- a rendszer működéséhez szükséges jelszavakat 

(pl. ADAFOR, wifi) lezárt borítékban átadja az 

igazgatónak 

Az igazgató egyéni megbízása 

alapján kötelezően elvégzendő 

többletmunka 

- az iskolai rendezvények technikai 

színvonalának a biztosítása, 

- az iskolai vizsgaszervezés előkészítése 

Munkatársaival kapcsolatosan - köteles együttműködni a nevelőtestület 

tagjaival és a munkatársaival 

 

VIII. A rendszergazda felelősségei 

Felelőssége - javaslatot tesz az informatikai célú 

beszerzésekre, fejlesztésekre, közreműködik 

azok beszerzésében, 

- az eszközpark vagyonvédelme, az eszközök 

leltározásában való részvétel, 

- az iskolai számítógépes hálózat naprakész 

üzemeltetése, 

- a munkája során keletkezett szolgálati titkot 

megőrizni, 

- a stúdió eszközeinek a vagyonvédelme, 

leltározásukban való részvétel, új eszközök 

beszerzésében való közreműködés 

Tűzvédelem, munkavédelem - kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, 

munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani 

Kártérítési felelőssége - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény alapján 

 

 

IX. Utasítás a munkaköri leírásban nem foglalt feladatok elvégzésére 

A munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásán túl a rendszergazdának utasítás adható a 

munkakörébe nem tartozó feladatok ellátására is. Ennek értelmében a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának utasítása szerint köteles más feladatokat is ellátni. Ezek azonban a beosztására, 

a képzettségére, a korára, az egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire nézve nem 

járhatnak rá nézve aránytalan sérelemmel. 
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X. Jelen munkaköri leírás és a kinevezés viszonya 

Jelen munkaköri leírás a kinevezésben meghatározott, a rendszergazda kinevezése óta ellátott 

munkakörébe tartozó feladatok felsorolását és a munkavégzéssel kapcsolatos tényeket 

tartalmazza. Ezért ez nem jelenti a munkakörébe tartozó eddig ellátott feladatok 

megváltoztatását, csak azok egységes és részletező formába történő foglalását. A munkaköri 

leírás kézhezvételével egyidejűleg az ebben a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 

jár el mind a rendszergazda, mind a munkáltató. 

 

XI. Záró rendelkezések 

Fegyelmi felelősség A munkaköri leírásban foglaltak ismerete és 

alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az 

abban foglaltak végrehajtásának elmulasztása esetén az 

rendszergazda fegyelmi felelősségre vonható. 

Hatálya A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép 

hatályba és visszavonásig érvényes. A jelen munkaköri 

leírás aláírásával az esetleges korábbi munkaköri 

leírások hatályukat vesztik. 

 

 

 

Egyéb rendelkezések A munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb 

kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a Nyíregyházi 

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatályban lévő 

szabályzatai az irányadóak. 

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

munkáltató 

Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem, a személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 2. 

 

……………………………………………………… 

közalkalmazott 
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10. Gazdasági dolgozó munkaköri leírása 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Munkavállaló neve:   

Születési helye, időpontja:   

Anyja neve:    

Iskolai végzettsége:   

Szakképesítései és egyéb szakirányú  

végzettségei:                          

  

 

Munkáltató:                                          Nyíregyházi Tankerületi Központ 

                                                                           4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.  

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 

közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor:     Nyíregyházi Tankerületi Központ Igazgatója 

Munkáltatói jogkör gyakorlója egyéb  

esetekben:                                                           Igazgató 

A munkáját ellenőrizheti:                                   Igazgató, igazgatóhelyettesek 

Munkavégzés helye:  Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium                

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

Munkaviszony kezdete:   

Munkakör megnevezése:  gazdasági dolgozó 

Munkaidő beosztás:  heti 40 óra, napi 8 óra  

 (H-K-Sz-Cs: 07.30-16.00, P:07.30-13.30) 

Munkaidejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet vezet. 

Fizetett szabadsága kiadását az intézményvezető engedélyezi. 

 

Munkaköri feladata: 

Az intézmény gazdasági feladatainak irányítása, szervezése, ellátása. 
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Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei: 

- kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, és az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait, 

- kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

- kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni, 

- végre kell hajtaniuk az intézményben megnevezett függelmi felettesek utasításait, 

- törekedniük kell a beosztásukban, feladataik végrehajtása során, a színvonalas 

munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére, 

- munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az intézmény 

más dolgozóival, 

- kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a 

hivatalosnak minősített titkot. 

- Köteles mindazon munkákat ellátni, amivel az intézmény vezetője/intézményvezető-

helyettese megbízza. Ez azonban beosztására, képzettségére, korára, egészségi 

állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel nem 

járhat.    

 

 

 

 

 

  

 

  A GAZDASÁGI DOLGOZÓI MUNKAKÖR FELADATAI: 

- Pénzügyi, számviteli és adminisztratív faladatok ellátása 

- Gondoskodik a közoktatási intézmény napi operatív működtetéséről, operatívan 

szervezi a takarítási, porta szolgálati, karbantartási, rendezvény lebonyolítási 

feladatokat és irányítja az azokat ellátó közalkalmazottakat és 

közfoglalkoztatottakat.  

- Rendszeres, napi kapcsolatot tart a közoktatási intézmény vezetőjével, egyezteti a 

programot, napi működési feladatokat. 

- Gondoskodik a Nyíregyházi Tankerületi Központ által átadott jelentések, 

nyilvántartások, adatszolgáltatások, stb. intézményvezetőhöz való eljuttatásáról. 

- Az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 

használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásával az intézmény 

rendeltetésszerű működését segíti, a szolgáltatott adatok valódiságát és precizitását 

biztosítja. 

- Napi rendszerességgel figyeli az intézményben felmerülő karbantartási, javítási 

feladatokat, intézkedik a balesetveszélyes körülmények felszámolásáról. 

- Az intézmény tevékenységével kapcsolatos igény szerinti fogyóeszközök, 

tisztítószerek, munkaruhák, nyomtatványok stb. folyamatos biztosítása, 
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megrendelése, felhasználásának ellenőrzése, az intézményvezető és a tankerületi 

igazgató előzetes jóváhagyása alapján. 

- A rábízott munkaeszközöket számon tartja, gondosan elzárja. 

- Kezeli az eszközmozgásokat. 

- Előkészíti a bérleti, megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó 

nyilatkozatok, dokumentumok elkészítéséről. 

- Kezeli, gyűjti a technikai dolgozók jelenléti ívét. 

- Gondoskodik a beérkező számlák szakmai igazoltatásáról és azok a Tankerületi 

Központ részére történő mihamarabbi eljuttatásáról.  

- A vagyonvédelmi, a munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásokat szigorúan betartja. 

A fent leírtakkal kapcsolatosan a munkáltató fenntartja azt a jogát, hogy a körülmények 

változása esetén a feladatkört bővíti, megváltoztatja. 

 Záró rendelkezés 

 

A munkaköri leírás az aláírás napját követő napon lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A 

munkaköri leírásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és 

szabályzatok rendelkezései az irányadóak. 

Nyíregyháza, 2017. január 24. 

 

______________________ 

                                                                                                                     munkáltató 

 

Alulírott kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát 

megismertem, megértettem és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően 

elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

Nyíregyháza, 2017. január 24. 

 

         _____________________ 

munkavállaló 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Létrejött egyrészt a Kölcsey Ferenc Gimnázium (Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), 

továbbiakban iskola, másrészt a Kölcsey Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete 

(Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), továbbiakban DSE között az iskolai sportfeladatok 

szervezésére, ellátására és ezen feladatok finanszírozására a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1. Az iskola és a DSE az iskolai sportfeladatok hatékonyabb ellátására, a testedzés 

lehetőségeinek biztosítása, valamint az erőforrások jobb kihasználása érdekében 

együttműködési megállapodást köt. A megállapodás a következő feladatokra és 

területekre terjed ki: 

a) Az igények felmérésre alapján legalább négy iskolai sportcsoport folyamatos 

működtetése, legalább heti két-két alkalommal két-két órában, sportcsoportonként 

megállapított időkeretben. 

b) A tanulók és a szülők igényei, illetve a tárgyi, személyi feltételek alapján évente 

egyhetes nyári sporttábor, valamint téli sí tábor szervezése. 

c) Házibajnokságok, iskolák közötti versenyek szervezése és lebonyolítása. 

d) Az MDSZ és a szakszövetségek által – a sportcsoportok sportági választásának 

megfelelően – meghirdetett versenyekre történő felkészítés és részvétel. 

e) Időszaki és alkalmi sportrendezvények szervezése, illetve ezeken való részvétel. 

f) Az iskolai sport tárgyi feltételeinek javítása. 

g) Az iskolai sportélet jutalmazási, kitüntetési rendszerének működtetése. 

2. Az együttműködés keretében a DSE vállalja: 

a) Az 1. pontban felsorolt szakmai feladatokat, amennyiben azokhoz az iskola a 

pénzeszközöket biztosítja, maradéktalanul ellátja. 

b) Saját eszközeivel és forrásaival segíti a fenti feladatok hatékony ellátását, további 

lehetőségek biztosítását. 

c) Az iskola által biztosított pénzeszközök felhasználásáról folyamatosan nyilvántartást 

vezet, és azt kérésre bemutatja. 

d) A tanév végén írásban beszámol az éves szerződésben foglaltak teljesítéséről és az 

iskola által biztosított források felhasználásáról.  

e) A gazdasági év zárásakor az éves közgyűlésére meghívja az iskola képviselőjét, illetve 

éves beszámolóját tájékoztató jelleggel az iskolának átadja. 

f) Biztosítja az iskola sportlétesítményeinek védelmét, lehetőség szerint fejleszti a tárgyi 

feltételeit. 

3. Az együttműködés keretében az iskola vállalja: 

a) Éves költségvetésében megtervezi az 1. pontban felsorolt feladatok és eszközök 

költségvetési forrásait és biztosítja kifizetésüket. 



b) Biztosítja a sportlétesítmények folyamatos takarítását, karbantartását, lehetőségeihez 

mérten az eszközök fejlesztését. 

c) A DSE rendezvényeinek és foglalkozásainak a tanórai munkát követően prioritást 

biztosít, ettől csak kivételes esetben, a DSE jóváhagyásával tér el. 

d) Saját eszközeivel közreműködik pályázatok írásával és támogatásával a DSE 

forrásainak bővítésében, a szakmai munka erősítésében. 

e) Biztosítja a normatív támogatás teljes összegének sportcélú felhasználását. 

4. A megállapodást a felek határozatlan időre kötik, a szerződés 1. pontja az éves 

költségvetési lehetőségek és igények ismeretében közös megegyezéssel bármikor 

módosítható. 

5. Jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben minden esetben a felek egyeztetése 

szükséges. Vitás esetben a Ptk. és a hatályos egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései 

irányadók. 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 2. 

 

  .......................................................   ........................................................  

 Hadobás István sk. Márk Attila Olivér sk. 

 DSE elnöke az iskola igazgatója 
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I. Jogi szabályozás 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) 

MüM rendelet alapján kiadom az alábbi 

„Munkavédelmi Szabályzat”-ot 

a továbbiakban (Szabályzat). Jelen Szabályzat jogszabály érvényű vezetői utasítás. 

1. A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy az intézmény egészére egységesen rögzítse az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, a vezetők 

és munkavállalók munkavédelmi jogait és kötelezettségeit, valamint a különböző 

jogszabályokban, szabályzatokban és szabványokban előírtak megfelelő alkalmazását és 

végrehajtását a munkavégzés során. 

A Szabályzat rendelkezéseit minden vezetőnek meg kell ismernie és gondoskodnia arról, hogy 

az irányítása alá tartozó dolgozók, oktatások keretén belül megismerjék, elsajátítsák. 

A Szabályzatban foglaltakat minden dolgozó köteles betartani. Az előírások megszegése – a 

cselekmény vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően – 

fegyelmi, szabálysértési, illetőleg büntetőeljárást von maga után. 

2. A Szabályzat hatálya 

Területi hatály: 

Kiterjed a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium működési és tevékenységi körébe, 

kezelésébe, használatába tartozó munkavégzés helyére, munkafolyamatára. 

Személyi hatály: 

Kiterjed a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezett munkavégzést folytató 

valamennyi munkavállalójára, a munkavégzés hatókörében tartózkodókra, a végzett 

tevékenységükkel szorosan összefüggő, a jelen Szabályzatban meghatározott mértékben és 

esetekben. 

Időbeli hatály: 

A Szabályzat időbeli hatályáról a X. fejezet rendelkezik. 
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II. Munkavédelmi ügyrend 

Keretjelleggel tartalmazza a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziummal munkaviszonyban 

álló vezetők, munkavállalók munkavédelmi jog- és hatáskörét. 

1. A vezetők általános feladatai 

 A munka megfelelő megszervezésével biztosítani, hogy a munkavállaló egészségét nem 

veszélyeztető és biztonságos módon és körülmények között végezze munkáját. 

 A munka biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót 

biztosítani. 

 A munkavállalót csak olyan munkakörben foglalkoztathatja, melyhez rendelkezik 

megfelelő szakképzettséggel, a munkavégzéshez szükséges szakmai, munkavédelmi és 

egyéb ismeretekkel, gyakorlattal, jártassággal. 

 A munkavállalók részére a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges utasításokat kellő 

időben megadni és tájékoztatást adni arról, hogy a munkabiztonsággal kapcsolatos, őt 

érintő feladatokat ki látja el. 

 A szükséges munkaeszközöket és egyéni védőeszközöket biztosítani. 

 A munkabaleset és foglalkozási megbetegedések esetén jelen Szabályzat rendelkezései 

szerint eljárni. 

 A munkavédelmi előírásokat betartani és az irányított munkavállalókkal betartatni. 

 Biztosítani a munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletét ellátó munkavédelmi 

képviselő részvételi lehetőségét valamennyi munkavédelmi eljárásnál. 

 A hatáskörükben kötelesek eljárni a munkavédelmi előírásokat megszegő 

munkavállalóval szemben. 

 A munkavédelemmel kapcsolatos iratokat kötelesek megőrizni, és folyamatosan 

naprakészen tartani. 

2. Intézményvezető feladatai 

 Az irányítása alá tartozó intézményben felelős az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek tárgyi, személyi és szervezeti 

megteremtéséért. 

 A munkavédelmi feladatok meghatározására és végrehajtására Munkavédelmi 

Szabályzatot ad ki. Rendkívüli esetekben, külön utasításokkal szabályozza a 

munkavédelmi tevékenységét. 

 Gondoskodik a kockázatértékelés, a kockázatkezelés törvényben meghatározott 

gyakorisággal történő elkészíttetéséről, a megelőző intézkedések meghatározásáról, a 

feltárt hiányosságok kijavíttatásáról. 

 Rendszeresen –de legalább évente – átfogóan ellenőrzi az irányítása alá tartozó terület 

munkavédelmi helyzetét, a hozott intézkedések végrehajtását. 

 A munkavédelmi előírások betartását rendszeresen ellenőrzi, hiányosság esetén 

intézkedik azok megszüntetésére. 
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 Rendszeresen beszámoltatja a munkavédelmi tevékenységet ellátót a munkavédelmi 

helyzetről. 

 Termelő eszközök, gépek, berendezések, új technológiai eljárások bevezetését illetően 

elvégezteti a munkavédelmi felülvizsgálatokat, és megadja a próba, vagy végleges 

üzembe helyezési engedélyt. 

 A munkavédelemről szóló törvényben és a vonatkozó szabályozásokban meghatározott 

feladatokat - saját felelősségének érintetlenül hagyása mellett írásos megbízás alapján - 

átruházhatja a területet irányító munkatársakra és külső munkabiztonsági szolgáltatóra. 

 Felelős az ismétlődő munkavédelmi oktatások megtörténtéért. 

 Gondoskodik az új dolgozók előzetes, a régi dolgozók időszakos orvosi vizsgálatának 

elvégeztetéséről. 

 Gondoskodik arról, hogy csak olyan munkaeszköz kerüljön használatba, illetve 

bevezetésre, amely megfelel az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos 

munkavégzés feltételeinek. 

 Csak olyan munkaeszköz, gép, berendezés és egyéni védőeszköz beszerzését illetve 

üzembe helyezését engedélyezi, amely eszköz rendelkezik megfelelő tanúsítvánnyal, az 

egyéni védőeszköz pedig minősítő bizonyítvánnyal. 

 Gép, berendezés üzemelését üzembe helyezési jegyzőkönyvben rendeli el a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően a munkavédelmi eljárásban részt vevők javaslata alapján. 

 Ha valamely munkahely, egyéni védőeszköz, gép, berendezés rendeltetésszerű használata 

során közvetlenül veszélyeztetné a munkavállaló biztonságát és egészségét, vagy ezzel 

kapcsolatban munkabaleset következett be, akkor annak felülvizsgálatát kezdeményezi, 

és részt vesz a vizsgálaton. 

3. Intézményvezető-helyettes feladatai 

 Az intézményvezető távolléte esetén teljes joggal és felelősséggel gyakorolja az 

intézményvezető munkavédelemmel kapcsolatos jog- és hatáskörét. 

4. Gazdasági dolgozó feladatai 

 Részvétel a rendszeresen tartott munkavédelmi szemlén. 

 Felelős az ismétlődő munkavédelmi oktatások megtörténtéért. 

 Felelős az előzetes elméleti, és gyakorlati munkavédelmi oktatások megtörténtéért. 

 Közreműködik a munkabalesetek kivizsgálásában, gondoskodik a helyszín biztosításáról, 

a baleset bejelentéséről, nyilvántartásáról. 

 Közreműködik az üzemi (úti) balesetek kivizsgálásában, gondoskodik a baleset 

bejelentéséről. 

 Felelős az ismétlődő munkavédelmi oktatások megtörténtéért. 

 Gondoskodik a veszélyes anyagra/készítményre vonatkozó kötelezettségek teljesüléséről. 

 Gondoskodik az egyéni védőeszközök beszerzéséről és a dolgozók részére történő 

kiadásról, cseréről, ellenőrzi a dolgozók részére előírt és kiadott egyéni védőeszközök 

használatát. 
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 Intézkedik a tisztálkodási szerek biztosításáról. 

5. Műszaki dolgozó feladatai 

 Közreműködik a nem veszélyes munkaeszközök ellenőrzésével, felülvizsgálatával és 

dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Közreműködik az elektromos kézi szerszámok szerelői ellenőrzésének elvégzésében. 

 Nyomon követi a villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági 

felülvizsgálatának érvényességét. 

 Elvégzi az áramvédő kapcsolók működési próbáját. 

 Gondoskodik a gépek biztonságos használatához szükséges üzemeltetési dokumentációk 

meglétéről. 

 Figyelemmel kíséri a használt eszközök, berendezések karbantartására vonatkozó 

munkavédelmi követelményeket és gondoskodik arról, hogy a karbantartások időben 

elvégzésre kerüljenek. 

6. Iskolatitkár feladatai 

 Gondoskodik az új dolgozók előzetes, a régi dolgozók időszakos orvosi vizsgálatának 

elvégeztetéséről. 

7. Képzett elsősegélynyújtó személy feladatai 

 Közreműködik az elsősegélynyújtással kapcsolatos kötelezettségek teljesülésében. 
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III. A munkavállalók munkavédelmi kötelességei és jogai 

1. A munkavállaló kötelességei 

 Munkavégzésre alkalmas állapotban a munkahelyén, illetve a munkáltatója által előírt 

helyen megjelenni. 

 Munkáját fegyelmezetten, a tőle elvárható szakértelemmel, gondossággal és a 

munkavédelmi előírások betartásával végezni. A munkahelyén csak azt a munkát 

végezheti mellyel vezetője megbízta és rendelkezik megfelelő szakképzettséggel, a 

szükséges szakmai, munkavédelmi és egyéb ismeretekkel, gyakorlattal, jártassággal. 

 A munkaeszközt a tőle elvárható módon ellenőrizni és rendeltetésszerűen a munkáltató 

utasítása, illetve a kezelési utasítás, vagy üzemeltetési dokumentációban meghatározottak 

szerint használni, valamint a részére előírt karbantartást elvégezni. 

 Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, karbantartásáról és 

tisztításáról a tőle elvárható módon gondoskodni. 

 A munkavégzés során a munka jellegének megfelelő, az egészséget és testi épséget nem 

veszélyeztető ruházatot, lábbelit viselni. 

 A munkaterületén fegyelmet, rendet és tisztaságot tartani. 

 A munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges munkavédelmi és egyéb ismereteket el-

sajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni. 

 Munkatársaival, vezetőivel a munkabiztonság megvalósításában együttműködni és olyan 

magatartást tanúsítani, hogy más személy testi épségét ne veszélyeztesse. 

 A részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni. 

 A veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart a tőle elvárható módon megszüntetni, 

vagy erre intézkedést kérni munkahelyi felettesétől. 

 Balesetét, sérülését, vagy rosszullétét azonnal jelenteni a munkáját irányító felettesének. 

 Más személy balesetét, sérülését, vagy rosszullétét azonnal jelenteni az érintett személy 

vezetőjének. 

 A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, nem alakíthatja át 

a biztonsági berendezéseket. 

 A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval az egészséges és biztonságos 

munkakörnyezet kialakításában, illetve a veszélyt megszüntető intézkedések 

végrehajtásában. 

2. A munkavállaló jogai 

 Jogosult megkövetelni: 

o Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

megteremtését. 

o A veszélyes tevékenységre előírt védőintézkedések megvalósítását. 

o A szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, betanuláshoz szükséges feltételek 

biztosítását. 
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o A szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, védőital, tisztálkodószerek, 

tisztálkodási lehetőség biztosítását. 

o A tájékoztatást az egészségére különösen veszélyes anyaggal, technológiával való 

munkavégzésről, és a veszély elhárításának módjáról. 

 Jogosult megtagadni a munkavégzést, ha: 

o azzal életét, egészségét, testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, 

o a szükséges védőberendezés nincs biztosítva vagy működésképtelen, 

o a szükséges védőfelszerelés nincs biztosítva. 

 Meg kell tagadnia a munkavégzést, ha: 

o a munkáltató utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan 

veszélyeztetne. 

 A munkavállaló jogosult a munkavédelmi követelmények megvalósítása érdekében 

fellépni, a valós vagy vélt munkavédelmi mulasztást a vezetőnek, vagy illetékes 

hatóságnak jóhiszeműen bejelenteni. Ezért a munkavállalót a munkavédelemről szóló 

törvény szerint hátrány nem érheti. 
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IV. Az alkalmazás munkabiztonsági feltételei 

1. Általános feltételek, előírások 

 

 A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátásra egészségileg 

alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos munkavégzéshez 

szükséges ismeretekkel, készséggel, jártassággal. 

  A munkavállalók részére biztosítani kell a betanulási időt, gyakorlási lehetőséget és 

szakmai felügyeletet. 

 A munka egészséges és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú 

munkavállalót kell biztosítani. 

 Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, akkor az 

idevonatkozó rendeletekben előírt szakképesítéssel, képzettséggel, illetőleg gyakorlattal 

rendelkező személy alkalmazható.  

 A munkavállaló csak akkor alkalmazható, ha: 

o a munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, 

o foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges 

fejlődését károsan nem befolyásolja, 

o foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, 

o mások egészségét és testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára a jogszabályban 

meghatározottak szerint alkalmas. 

 Az 1993. évi XCIII. törvény 58. § által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást a 89/1995. 

(VII. 14.) Korm. rendelet, a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet alapján szerződéses 

jogviszony keretében foglalkozás-egészségügyi orvossal kell biztosítani. 

  Az előzetes és időszakos orvosi, illetve pályaalkalmassági vizsgálatokat a 33/1998. (VI. 

24.) NM rendelet szerint köteles végezni a munkáltató. 

 A munkaköri alkalmasság vizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó 

orvos végzi. 

 Az alkalmassági véleményt csak a vizsgált személy hozzájárulásával közölheti másokkal. 

 Az a dolgozó, aki a munkaköri alkalmassági vizsgálaton „nem alkalmas” minősítést 

kapott jogosult ismételt orvosi vizsgálaton részt venni. Amennyiben az ismételt orvosi 

vizsgálat eredménye sem megfelelő: 

o új dolgozó esetén a munkavállalót foglalkoztatni nem szabad, 

o időszakos orvosi vizsgálat esetén pedig, a dolgozót – amennyiben arra lehetőség 

van – egészségi állapotának megfelelő munkakörben kell elhelyezni 

2. Előzetes alkalmassági vizsgálatok 

 Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a 33/1998. (VI. 24.) NM 

rendelet 4. § szerint: 

o a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését 

megelőzően; 
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o a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, 

munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha 

 fizikai munkát végez, 

 fiatalkorú, 

 nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben 
vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő megterhelésnek lesz 
kitéve, 

o kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt 

minden munkavállalónál, ha 

 közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez, 

 a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb 

megterhelést ró a munkavállalóra, 

 a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló 

egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja, 

o kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának. 

 Előzetes szakmai és személyi higiénés (járványügyi) alkalmassági vizsgálatot kell 

végezni a munkát végző személynél a tevékenység gyakorlásának megkezdése előtt a 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (3)-(8) bekezdés szerint. 

 A munkavállalót a melléklet szerinti munkaköri orvosi alkalmassági nyomtatvánnyal kell 

küldeni az előzetes alkalmassági vizsgálatra. A nyomtatványt a munkakör 

sajátosságainak megfelelően kell kitölteni a felmerülő kockázati tényezők megadásával, 

illetve bejelölésével. 

 A munkavállaló alkalmassági vizsgálatát igazoló nyomtatványt meg kell őrizni, és azt az 

illetékes ellenőrző szervnek ellenőrzés során fel kell mutatni. 

 Ha a munkavállaló az orvos véleményével nem ért egyet, akkor 15 napon belül kérheti a 

munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálását. 

 A munkáltató gondoskodik arról, hogy csak az előzetes orvosi vizsgálaton alkalmasnak 

minősített munkavállaló kerüljön alkalmazásra, és csak abba a munkakörbe alkalmazzák, 

amelyre az orvosi vizsgálat alkalmasnak találta. 

3. Időszakos alkalmassági vizsgálatok 

 A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági 

vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezés céljából. 

(33/1998. (VI. 24.) NM. rendelet 6. § szerint) 

 A vonatkozó rendelet alapján a foglalkozás-egészségügyi orvos által meghatározott 

gyakorisággal a munkavállalókat időszakos alkalmassági vizsgálatra kell rendelni. 

 Az időszakos alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos a 

munkavállalót a vizsgálat eredményétől függően újabb időszakos alkalmassági 

vizsgálatra rendelheti. 

 Ha valamely dolgozó önhibájából nem vesz részt az előírt időszakos orvosi vizsgálaton, 

felszólítás után sem, akkor a további munkavégzéstől el kell tiltani, addig, amíg részt nem 

vesz a vizsgálaton. 
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 A munkavállalót kérelmére a munkáltató köteles soron kívül alkalmassági vizsgálatra 

küldeni. 

4. Soron kívüli munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmassági vizsgálat 

 Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni a 33/1998. 

(VI. 24.) NM rendelet 7. § szerint: 

o ha a munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató egészségi állapotában olyan változás 

következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve 

gyakorlására, 

o heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó 

vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően, 

o az előző pont szerinti heveny foglakozási megbetegedésén kívül a munkavállaló, 

tanuló vagy hallgató olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően 

munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget 

követően, 

o ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved. 

o ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot 

meghaladóan szünetel. 

 Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet: 

o a foglalkozás-egészségügyi orvos, 

o a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, 

amely a munkavállaló, illetve munkát végző személy munkaalkalmasságát 

befolyásolhatja, 

o a munkavédelmi felügyelőség felügyelője, 

o a munkáltató, 

o a munkavállaló, a munkát végző személy. 

5. Záróvizsgálat 

 A munkáltató kezdeményezésére záróvizsgálatot kell végezni: 

o a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, 

illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a 

munkaviszony megszűnésekor; 

o idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet 

megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító 

munkakörben legalább négy évet dolgozott; 

o külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően. 

6. Sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatása 

 Sérülékeny csoport az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, 

lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok 
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fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek 

munkavégzésük során. 

 Sérülékeny csoportba tartoznak: 

o fiatalkorúak, 

o terhes nők, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, 

o idősödők 

 A terhes nők, fiatalkorúak és idősödő munkavállalók foglalkoztatása a 33/1998. (VI. 24.) 

NM rendelet 10. §; 10/A §; 10/B §. és a 8., 9., és 9/A. számú mellékletekben foglaltak 

szerint. 
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V. A munkavédelmi oktatás rendje 

1. Általános előírások 

 A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállaló elsajátítsa, bővítse és korszerűsítse 

a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket. 

 A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse 

meg a szükséges ismereteket és a vonatkozó szabályokat. 

 Munkavédelmi oktatás keretében gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló: 

o munkába álláskor, 

o munkakör vagy munkahely megváltozásakor, 

o az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 

változásakor, 

o munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új 

technológia bevezetésekor elsajátítsa és foglalkoztatás teljes tartama alatt 

rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzéshez 

szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint megismerje a szükséges 

szabályokat, utasításokat és információkat, 

 Az ismeretek megszerzéséig a munkavállalót önállóan nem szabad foglalkoztatni. 

 A munkavédelmi oktatás tényét hitelt érdemlő módon naprakészen munkavédelmi 

oktatási naplóban vagy oktatási dokumentációban kell nyilvántartani. 

 Az oktatás nyilvántartásának a következőt kell tartalmaznia: 

o az oktatás időpontját és időtartamát (év, hó, nap) 

o az oktatás tárgyát szövegesen vagy hivatkozva rendelet, szabvány, biztonsági 

szabályzatra, oktatási tematikára, 

o az oktatás jellegét (előzetes, időszakos, rendkívüli, elméleti, gyakorlati), 

o az oktatást végző nevét, munkakörét, aláírását, 

o a munkavállaló nevét és saját kezű aláírását, 

o a beszámoltatás formáját. 

 A munkavédelmi oktatás fajtái: 

o előzetes 

o ismétlődő, 

o rendkívüli. 

 Az oktatásokat munkaidőben kell tartani és az oktatási időre átlagkereset jár. 

 A munkavédelmi oktatáson minden dolgozó köteles részt venni. Azt a dolgozót, aki saját 

hibájából nem vesz részt, a munkavégzéstől el kell tiltani. 

 A létesítmény területén munkát végző más munkáltató munkavállalóinak munkavédelmi 

oktatásáról a munkavégzésre megkötött szerződésben kell rendelkezni. 
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2. Előzetes munkavédelmi oktatás 

 Az előzetes munkavédelmi oktatást a munkába állás előtt kell a munkavállaló részére 

megtartani. 

 Az előzetes munkavédelmi oktatás elméleti és gyakorlati oktatásból áll. 

 A gyakorlati oktatás keretében a dolgozót meg kell ismertetni munkakörnyezetével, 

esetleges veszélyforrásokkal, munkafogásokkal és át kell adni részére a szükséges 

védőeszközöket, felszereléseket. 

 Előzetes oktatásban kell részesíteni: 

o minden új belépő dolgozót, 

o munkakört, vagy munkahelyet változtatót, 

o aki hat hónapot meghaladó távollét után újból munkába lép, 

o akinek munkahelyén új technológiát vezettek be, vagy új munkaeszközt 

alkalmaznak, amely munkavédelmi szempontból jelentős változással jár, 

o az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 

változásakor. 

3. Ismétlődő munkavédelmi oktatás 

 Ismétlődő munkavédelmi oktatást évente egy alkalommal kell tartani. 

 Betegség, vagy egyéb igazolt ok miatt távollévő dolgozó oktatását visszaérkezés után 

azonnal meg kell tartani, megtörténtét be kell vezetni a munkavédelmi oktatási naplóba. 

4. Rendkívüli munkavédelmi oktatás 

 Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani: 

o rendkívüli esemény, 

o súlyos munkahelyi baleset, 

o foglalkozási megbetegedés, 

o sérüléssel nem járó, de az életet, egészséget, testi épséget veszélyeztető esemény 

o után, 

o egyéb indokolt esetben. 

 A rendkívüli oktatást elrendelheti a munkáltató, valamint a területileg illetékes 

munkavédelmi felügyelő. 
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VI. Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök, 

elsősegélynyújtás 

1. Egyéni védőeszközök 

 Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart 

magánál, hogy a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő 

kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. Nem minősül 

védőeszköznek a közönséges munkaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és 

egészségének védelmére terveztek. 

 A munkáltató egyéni védőeszközzel köteles ellátni a munkavállalót, ha munkakörében, 

illetőleg a munkahelyén egészségét, testi épségét károsító hatás áll fenn, illetőleg léphet 

fel, vagy az egyéni védőfelszerelés biztosítását közegészségügyi érdek indokolja. 

 Az egyéni védőeszköz helyett pénzbeli megváltást nem adható! 

 Beszerezni csak minősített, szabványos és használati utasítással ellátott egyéni 

védőeszközt szabad. 

 Az egyéni védőeszköz személyhez kötött, kihordási ideje nincs. Elhasználódását, 

meghibásodását, védelmi képességének elvesztését a munkavállaló köteles jelezni. 

 Az egyéni védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, karbantartás, tisztítás, javítás, 

csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő 

higiénés állapotú legyen. 

 A munkavállalót a védőeszköz helyes használatáról ki kell oktatni. Az oktatást és a 

védőeszköz átvételét dokumentálni kell. 

 A munkavállaló köteles az előírt és rendelkezésére bocsátott egyéni védőfelszerelést: 

o rendeltetésének megfelelően használni, 

o minden használatba vétel előtt a megfelelőség szempontjából ellenőrizni, 

o szükség esetén a cserére vonatkozó igényét közvetlen vezetőjének azonnal 

bejelenteni, 

o az erőszakos rongálódástól megóvni, 

o a szükséges napi karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni. 

 Az a munkavállaló, aki a részére kiadott védőeszközöket, védőruhákat nem 

rendeltetésszerűen használja, megrongálja, gondatlanul kezeli, az okozott kárt köteles 

megtéríteni. 

 A munkát az előírt védőeszköz nélkül végeztetni illetve végezni tilos. 

 A munkahelyi vezető napi ellenőrzése során köteles ellenőrizni a védőeszközök meglétét, 

megfelelősségét, rendeltetésszerű használatát, karbantartását és tárolását. 

 Ha a munkavállaló az egyéni védőeszközt munkavégzés során nem viseli, a 

munkavégzéstől el kell tiltani. Az eltiltott időre munkabér nem illeti meg. 

 Az egyéni védőfelszerelést a munkahelyről kivinni nem lehet, kivétel, ha erre vezetője 

engedélyt ad. 
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 A munkavállaló rendelkezésére bocsátott védőeszköz használatának elmulasztásából 

bekövetkezett munkabalesetért a felelősség a dolgozót terheli. 

2. Védőital juttatásának szabályai 

 Védőitalt kell biztosítani a melegnek, illetve hidegnek minősülő munkahelyeken vagy 

munkakörökben foglalkoztatottak részére. 

 Melegnek minősül az a munkahely, vagy munkakör ahol a munkahelyi klíma zárttéri 

vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C KEH (korrigált effektív hőmérséklet) értéket 

meghaladja. 

 Normál munkakörülmények esetén ivóvíz, egyéb esetekben 0,1 % konyhasót tartalmazó 

ivóvíz, vagy szénsavas víz korlátlan fogyasztásának lehetőségét kell biztosítani azokon a 

munkahelyen, ahol a klímakörülményeket jellemző effektív (EH), illetőleg a korrigált 

effektív (KEH) hőmérséklet eléri, vagy meghaladja az alábbi értékeket: 

o könnyű fizikai munkánál  26 °C EH (KEH), 

o közepes nehéz fizikai munkánál 24 °C EH (KEH), 

o nehéz fizikai munkánál 22 °C EH (KEH). 

A vizet 15-20 °C-on kell tárolni. 

 Hidegnek minősülő munkahelyen melegítő italként személyenként és naponként 0,5 liter 

kellő forróságú, lehetőleg csipkebogyóból készített, 3 dkg cukrot tartalmazó teát kell 

kiszolgáltatni: 

o a szabadban dolgozóknak azokon a napokon, amikor a Meteorológiai Intézet 

jelentése szerint a várható napi középhőmérséklet a +4 °C-ot nem haladja meg. 

o az olyan zárt munkahelyen dolgozóknak, ahol a munkahelyi hőmérséklet a munka 

természete miatt – tartósan – a 283 °K-t (+10 °C-ot) nem haladja meg. 

 A cukorbetegek részére cukrozatlan teát és megfelelő édesítőszert kell biztosítani. A teát 

kiosztásig 50 °C-on kell tárolni. 

 A melegítő- és védőitalt a munkavállalók a munkahelyükön kötelesek elfogyasztani. 

 A védőital és a melegítő tea készítése, tárolása és kiszolgálása során a közegészségügyi 

előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

 Ha a védőital elfogyasztásához szükséges ivóedények folyamatos összegyűjtését és 

háromfázisú mosogatását a munkáltató a helyi körülmények miatt nem képes megoldani 

minden dolgozó számára külön (jelzett) ivóedényt kell biztosítania. Ennek tisztítása, 

tisztántartása a dolgozó feladata. 

 A védőital készítéséhez ivóvíz minőségű vizet kell használni. A munkavállalók részére 

az alapanyagot és az elkészítés és fogyasztás feltételeit biztosítani kell. 

 A védőital pénzbeli megváltása tilos. 

3. Tisztálkodási eszközök, szerek juttatása 

 Azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozók bőrén lévő szennyeződés szappanos mosással 

nem távolítható el, biztosítani kell a szennyeződés eltávolítására alkalmas ipari 
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kézmosószert, valamint a kézmosószerrel történő tisztítás után a bőr ápolásához 

szükséges bőrápoló készítményt. 

 A tisztálkodási anyagokat és eszközöket havonta kell a dolgozóknak természetbeni 

juttatásként kiadni. 

 A kézmosás céljára munkahelyek közelében, étkezőkben, WC-k, fürdők előterében, 

kézmosókat kell biztosítani. 

 A kézmosókat el kell látni: 

o szappannal, vagy folyékony kézmosó szerrel, 

o kéztörlési eszközökkel: kézszárító, törölköző, vagy papír kéztörlővel (ebben az 

esetben hulladékgyűjtőt is biztosítani kell). 

 Az illemhelyeket WC-papírral kell ellátni. 

 A tisztálkodó szerek, készítmények jegyzékét a melléklet tartalmazza. 

4. Elsősegélynyújtás 

 Minden munkahelyen a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az 

ott foglalkoztatott munkavállalók számától függően elsősegélynyújtó felszerelést, és a 

munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell 

biztosítani. 

 Az elsősegélynyújtó felszerelést, mentődobozt megfelelő mennyiségben, minőségben, jól 

látható, könnyen és gyorsan elérhető, segítségnyújtásra alkalmas helyen kell készenlétben 

tartani. 

 Az elsősegélynyújtó felszerelést a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást végzővel 

történt egyeztetés alapján kell biztosítani. 

 Az elsősegélynyújtó helyet ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ HELY felirattal kell jelölni, 

valamint az elsősegélynyújtók neveit jól látható módon fel kell tüntetni. 

 Az elsősegélynyújtó eszközök, felszerelések és mentődobozok tárolása, megőrzése, 

kezelése és mentőfelszerelés pótlásának kezdeményezése az elsősegélynyújtó feladata. 

 Az elsősegélynyújtás elsősorban az erre kiképzett dolgozó feladata, de szükség esetén 

mindenki köteles képességének megfelelően a sérültet ellátni. 

 Minden elsősegélynyújtás alkalmával a felhasznált kötszert, felszerelést a rendszeresített 

naplóba be kell vezetni. 

 Súlyosabb sérülés esetén azonnal értesíteni kell a mentőket, gondoskodni kell a megfelelő 

orvosi ellátásról. 

 A segélyhíváshoz hozzáférhető segélyhívó eszközt (telefon) kell biztosítani és helyét jól 

láthatóan, a hívószámok feltüntetésével jelölni kell. 

 Az elsősegélynyújtás főbb szabályait munkavédelmi oktatáson ismertetni kell. 
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VII. Munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

1. Általános munkavédelmi előírások 

 Munkahely céljára szolgáló építmény legyen megfelelő szerkezetű és szilárdságú. Az 

építményben megfelelő határoló felületeket, belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, 

közlekedési útvonalakat kell kialakítani. 

 A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, melynek ellátására egészségileg 

alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 

szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. 

 Ha valamely területen egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez munkát, a 

biztonságos munkavégzés érdekében, az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka 

irányításával, és ezt a többi tudomására kell hozni. 

 A munkavállaló munkahelyén csak a rábízott és engedélyezett feladatokat végezheti. 

 A munkavállaló munkahelyét csak a munkájához tartozó feladatok ellátásakor, 

munkaközi szünetekben, vészhelyzetben, engedéllyel és utasításra hagyhatja el. 

 A munka egészséges és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú 

munkavállalót kell biztosítani. 

 Ahol veszély fenyeget, egyedül nem szabad munkát végezni. 

 Minden munkavállaló a kezelési és technológiai utasításokban foglaltaknak megfelelően 

köteles a munkáját végezni. 

 Gyűrű, karóra, nyaklánc, karlánc, valamint lógó ruházat és haj viselése tilos, ahol az 

balesetet okozhat (forgó-mozgó alkatrészek, szállítás, rakodás stb.). Ilyen 

tevékenységeknél zárt testhez simuló begombolt ruházatban szabad munkát végezni. 

 Azokon a területeken, ahol hegyes, szúró, vágó szerszámot (olló, kés stb.) használnak, 

köpeny, védő- és munkaruha zsebében, derékszíjban tartani nem szabad. Az eszközöket 

erre a célra kialakított tartóban kell tartani. 

 A munkahelyen a munka jellegének megfelelő lábbelit kell viselni. Minden olyan lábbeli 

viselése tilos, amely a munkavégzés során baleseti veszélyt jelenthet a munkavégző 

számára (papucs, magas sarkú cipő stb.). 

 Gondoskodni kell a munkahely és munka jellegének megfelelően a rendről és tisztaságról, 

a keletkező szennyező anyagok, hulladék folyamatos eltávolításáról, elszállításáról. 

 Az olyan munkahelyeken, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a 

munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső, mozgó, forró tárgyak, stb. veszélyeztetik, 

elkerítéssel vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni. 

 Azokon a munkahelyeken, ahol a körülmények más dolgozóra, vendégre, szolgáltatást 

igénybe vevőre veszélyesek, a munkaterületre, helyiségbe való belépést, illetve az ott 

tartózkodást meg kell tiltani. A tilalmat megfelelő táblával, jól láthatóan jelölni kell. 

 A munkaterületen tilos az egészséget és biztonságos munkavégzést veszélyeztető, 

akadályozó bármilyen magatartás. 

 A munkahelyeken szeszes ital fogyasztása tilos. Az ittas állapotban lévő dolgozót a 

munkavégzéstől el kell tiltani. 
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 Amennyiben az egészséges és biztonságos munkavégzéshez előírt egyéni védőeszköz 

nem biztosított, úgy a munkavállaló nem kötelezhető munkavégzésre. 

 Csak a közvetlen munkahelyi vezető által kiadott munkát szabad végezni, ettől eltérő 

munkát végezni nem szabad. 

 A munkahelyek természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés 

jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményét. 

 A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéshez szükséges mozgástérről. 

 Minden munkahelyen a helyiség rendeltetésének és a vonatkozó szabványoknak 

megfelelő légállapotot kell biztosítani. 

 Az energia cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek, 

karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, ezek kezelő elemeinek funkcióját 

egyértelműen meg kell jelölni, a villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági 

(érintésvédelmi stb.) követelményeknek. 

 A villamos kapcsolókat és elosztódobozokat, a közművek záró és nyitó szerelvényeit 

eltorlaszolni nem szabad, azok mindig megközelíthetően, szabadon maradjanak. 

 A szabadtéri munkahelyen – a munkavégzés jellegének és a munkakörülmények 

megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési 

lehetőséggel, védőitallal – gondoskodni kell a munkavállalókról.  

 A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, 

hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét 

és biztonságát ne veszélyeztesse. 

 Étkezni csak a kijelölt helyen szabad, ételt, italt a munkaterületen tartani nem szabad. 

 Rendkívüli helyzet, illetve veszély (üzemzavar) észlelése, esetén a munkát azonnal abba 

kell hagyni, és a vészhelyzetet jelenteni kell a közvetlen vezetőnek. 

 A munkavállalónak a tőle elvárható módon a vészhelyzetet meg kell szüntetni, vagy 

törekedni kell a csökkentésére. 

 Közvetlen balesetveszély esetén a munkát irányítónak a munkavégzést le kell állítani a 

munkahelyi vezető egyidejű tájékoztatása mellett. A veszélyhelyzet megszüntetése után 

a munka folytatására engedélyt a munkahelyi vezető adhat. 

2. Anyagmozgatás, tárolás 

 A tároló helyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra 

hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az anyag emberi 

egészségre, környezetre gyakorolt hatásának figyelembevételével kell kialakítani. 

 Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra 

alkalmas eszközökkel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával 

szabad. 

 Az anyagokat, eszközöket és tárgyakat csak egyenletes felületű és az anyaghalmaz 

tömegének megfelelő teherbírású, szilárd talajra vagy állványzatra, stb. szabad lerakni. 

 Anyagmozgatás során gyűrű, karkötő viselése tilos. 
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 Anyagmozgató berendezést csak a munkával megbízott, előírt képesítéssel rendelkező, a 

kezeléssel megbízott személy kezelheti. 

 Az állványokat a statikai és dinamikai hatások következtében előálló bármilyen 

elmozdulás ellen biztosítani kell és csak a feltüntetett terhelhetőségi határig szabad 

terhelni. 

 Minden polcon, állványon fel kell tüntetni a polc maximális terhelhetőséget. Az 

állványok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. 

 A tárolt anyagok közötti szabad közlekedést a mindenkori előírásoknak megfelelően 

biztosítani kell. 

 Tároló helyeken olyan világítást kell alkalmazni, amely a biztonságos közlekedést és 

munkavégzést lehetővé teszi. 

3. Gépek, elektromos berendezések 

 Gépet, berendezést csak a működést ismerő, az előírt képesítéssel rendelkező, a kezeléssel 

megbízott személy kezelheti. 

 A rendelkezésre bocsátott gépet, berendezést, termelőeszközt, szerszámot, egyéb eszközt, 

a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell, rendeltetés és előírás szerint kell használni és 

karbantartani. 

 Elektromos gépek, berendezések javítását, szerelését csak a gép áramtalanítása után, 

szakember végezheti. 

 A gépek, berendezések napi karbantartását, tisztítását csak áramtalanított gépen szabad 

elvégezni. 

 Nedves kézzel elektromos készüléket és szerelvényeit megérinteni tilos! 

 Elektromos szerelési munkát, beleértve a biztosítékok cseréjét is, csak villanyszerelő 

szakmunkás végezhet. 

 A gépeken, berendezéseken bármilyen biztonságot csökkentő változást, átalakítást 

végezni, vagy védőberendezéseket, védőburkolatot kiiktatni tilos! 

 Kézi elektromos szerszámok használatbavétele előtt szemrevételezéssel meg kell 

győződni arról, hogy a szerszám és a szigetelése sérülésmentes-e. 

 Elektromos kéziszerszámok vezetékeit úgy kell a munkaterületen vezetni, hogy az a 

munkavégzés során ne sérüljön, és ne akadályozza a közlekedést. 

 Meghibásodott villamos berendezést, gépet használni vagy üzemben tartani nem szabad. 

A hibás gépet, berendezést le kell választani a hálózatról, és ki kell akasztani, a 

„Bekapcsolni tilos” táblát. A hiba kijavításáig a berendezést üzemeltetni vagy 

bekapcsolni tilos! 

 Üzemelő gépet, berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos! 

 A létesítmény területén csak a munkáltató által biztosított szerszámokkal és 

berendezésekkel szabad munkát végezni. 

 Az idegen nyelvű feliratokat a gépeken, berendezéseken le kell cserélni magyar nyelvű 

feliratokra, illetve nemzetközileg elfogadott egyezményes jelekre. 
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4. Kezelési utasítás 

 Minden működő gépet, berendezést a biztonságos üzemeltetés érdekében kezelési és 

technológiai utasítással kell ellátni. 

 A kezelési és technológiai utasításokat a munkavállalók által ismert nyelven kell 

elkészíteni. 

 A gépkezelési utasítás tartalmi követelményei: 

o a gép megnevezése 

o ki kezelheti a gépet, berendezést, milyen képesítés szükséges hozzá 

o indítás előtti teendők 

o indítás módja és feltételei 

o kezelő elemek és általuk kiváltott hatás 

o a gép leállításának módja üzemszerűen, veszély esetén, valamint tartós üzemen 

kívül helyezés esetén 

o minden olyan tájékoztatás, amelyre rendeltetésszerű használathoz, az üzem közbeni 

ellenőrzéshez és rendkívüli események bekövetkezésekor a gép kezelőjének 

szüksége van 

o veszélyforrások felsorolása 

o a tevékenység közben kötelezően használandó védőeszközök és azok használata 

 A kezelési utasítás egy példányát a munkavállaló számára elérthető helyen, a 

munkaterületen kell tartani. 

 A kezelési utasítás elkészítését követően, annak tartalmát ismertetni kell a gépet, 

berendezést üzemeltető munkavállalóval, és az abban leírtak betartását meg kell követelni 

és ellenőrizni kell. 

5. Nyílászárók, közlekedési utak 

 Az ablakoknak, tetővilágítóknak és szellőző berendezéseknek talajszintről, kezelőszintről 

biztonságos módon nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell lenniük. 

Nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra. 

 Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről, a veszély felismerésére 

alkalmas, megkülönböztető jelzéséről gondoskodni kell. 

 A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy szemmagasságban 

átlátszó betéttel kell ellátni. 

 A kijáratok, vészkijáratok, a kijelölt menekülési utak száma, mérete, elhelyezése és 

megvilágítása tegye lehetővé a munkahely, veszélyes terület gyors és biztonságos 

elhagyását. 

 A munkahely padozata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és 

az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, 

felületük csúszás-, botlás- és billenésmentes legyen. 

 A közlekedési utakat, lépcsőt, kijáratokat és vészkijáratokat, szabadon kell tartani, 

eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. 
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 A lépcsők csúszásmentességéről gondoskodni kell. 

  Vészkijáratot lezárni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen. 

6. Veszélyes anyag 

 Veszélyes anyagot bevételezni, tárolni, kiadni, felhasználni csak biztonsági adatlap és a 

termék egyértelmű azonosíthatósága esetén, a címke megléte esetén szabad. 

Egyértelműen nem azonosítható vegyi anyagot felhasználni nem szabad. 

 Új, még nem használt vegyi anyag esetén ismertetni kell a munkavállalóval a 

felhasználást megelőzően a biztonsági adatlap tartalmát, és ezt dokumentálni kell a 

munkavédelmi oktatási naplóba. 

 A biztonsági adatlapon előírt védőeszközt a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani. 

 Vegyi anyagot tartalmazónak kell tekinteni a kiürített göngyöleget mindaddig, amíg 

annak mentesítése meg nem történt. 

 A munka, illetve karbantartás során üzemszerűen keletkezett veszélyes hulladékokat 

össze kell gyűjteni, és az elszállításig úgy kell tárolni, hogy az a környezetére veszélyt ne 

jelenthessen. 

 A veszélyes anyaggal végzett tevékenységet és annak változásait be kell jelenteni az 

egészségügyi államigazgatási szervnek. 

7. Fokozottan veszélyes munkafolyamatok, munkaterületek 

 A fokozottan veszélyes munkahelyeket el kell látni a veszélyre utaló figyelmeztető 

táblákkal, és be kell keríteni. 

 Meg kell tiltani idegen személy – oda be nem osztott – személyek belépését, illetve azok 

ott tartózkodását. A biztonságos munkavégzés feltételeit technológiai, kezelési 

utasításban kell rögzíteni. 

 Azokra a gépekre, munkafolyamatokra, berendezésekre, ahol a veszélyforrás fokozott 

hatóképességű, ott biztosítani kell a fokozott védelem személyi feltételeit (szakmai 

egészségügyi). 

 Veszélyes munkahelyeken, illetőleg munkafolyamatoknál egyedül munkát végezni tilos! 

8. Képernyő előtti munkavégzés 

 Képernyő előtti munkavégzésnek minősül az a munka, amely a munkavállaló napi 

munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz 

használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is. 

 A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti 

munkavégzést óránként legalább tízperces, össze nem vonható szünetek szakítsák meg, 

továbbá a képernyő előtti munkavégzés összes ideje nem haladhatja meg a hat órát. 

 A munkáltató köteles kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának 

elvégzését: 

o a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt, 

o ezt követően kétévenként, 



 22 

o amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható 

összefüggésbe. 

 Abban az esetben, ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt a képernyő 

előtti munkavégzéshez a szemüveg használat, illetve a munkavállaló által használt 

szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, akkor 

a munkáltató a munkavállalót – a külön szabályozásban meghatározott költségtérítési 

szabályoknak megfelelően – éleslátást biztosító szemüveggel látja el. 

 A munkáltatónak biztosítani kell a munkavállaló, illetve képviselői számára a 

tájékoztatást, az oktatást és a konzultációt a képernyős munkahelyek kialakítása előtt, és 

korszerűsítése során. 

 A képernyős munkahelyek kialakításának minimális követelményeit az 50/1999. (XI. 3.) 

EüM-rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 A munkáltatónak rendszeresen ellenőriznie kell a munkakörülményeket és a 

munkavégzést az ergonómiai hiányosságok megszüntetése érdekében. A felmérő lapot a 

melléklet tartalmazza. 

9. Dohányzás 

 Az 1999. évi XLII. törvény szabályozza a munkahelyeken történő dohányzást. 

 A törvény értelmében nem jelölhető ki dohányzóhely munkahelyek zárt légterű 

helyiségeiben. Ezen túlmenően köznevelési intézményben nyílt légtérben sem jelölhető 

ki dohányzóhely 

 A dohányzásra vonatkozó szabályokat a munka-és tűzvédelmi oktatás keretében 

ismertetni kell a munkavállalókkal. 

 18. életévét be nem töltött személy még a dohányzásra kijelölt helyen sem dohányozhat. 

10. Idegen munkavégzés 

 Idegen munkavégzésnek számít: 

o más gazdálkodó szervezet, személy által a létesítmény területén végzett munka, 

o más gazdálkodó szervezet területén végzett munka, 

o munkavállaló kölcsönbe adása, kölcsönbe vétele, 

o munkaterület kölcsönbe adása, kölcsönbe vétele, 

o társadalmi munka. 

 A munkáltatóknak a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi feltételeket szerződésben 

kell rögzíteni. 

 A szerződésnek legalább tartalmaznia kell: 

o a szükséges ismeretek biztosításával, az oktatások tartásával, 

o az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések biztosításával, 

o a munkaeszközök, munkaterület biztosításával, átadásával, átvételével, 

o felülvizsgálatok végzésével, 

o a munkaterületre való belépéssel, 
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o a munkavédelmi előírások, követelmények biztosításával, 

o az egészségügyi feltételekkel és az elsősegélynyújtással, 

o a munkavégzés irányításával, az ellenőrzések rendjével kapcsolatos feladatokat, 

szabályokat. 

 Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 

egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy a 

munkavállalókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. 

 E követelmény megvalósításáért a Polgári Törvénykönyv szerinti fővállalkozó, ennek 

hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges 

irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor 

az a felelős, akinek az érdekében a munkavégzés folyik. 

11. Kockázatértékelés 

 Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és 

súlyosságának együttes hatása. (Mvt. 87. § 1/F.) 

 Az Mvt. 54. § (2) bekezdése értelmében a munkáltatónak rendelkeznie kell 

kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén 

mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 

kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra 

és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek 

kialakítására. 

 A munkáltató feladata a munkavállaló tájékoztatása a munkahelyi kockázatok, illetve a 

kockázat értékelés eredményéről. 

 A munkáltató feladata a kockázatok megelőzése, megszüntetése vagy elfogadható szintre 

csökkentése. 

12. Belépéssel kapcsolatos tilalmak 

 Azokon a munkahelyeken, ahol a körülmények más dolgozóra vagy vendégre 

veszélyesek, a munkaterületre, helyiségbe való belépést, illetve az ott tartózkodást meg 

kell tiltani. 

 A munkahelyen meg kell határozni azokat a helyiségeket, veszélyességi övezeteket, 

ahová saját dolgozók, idegenek (külső munkavállalók, ügyfelek, látogatók, vendégek) 

nem, vagy csak kísérettel léphetnek be. 

 A tilalmat megfelelő táblával, jól láthatóan jelölni kell. A tilalmat előíró rendelkezések 

betartásáért az érintett területen dolgozók felelősek. 
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VIII. Munkavédelmi eljárások 

1. Létesítésre vonatkozó előírások 

 Létesítés az a folyamat, amelynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy 

meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, illetve gép telepítése történik, függetlenül attól, 

hogy létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják. 

 A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben 

közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. 

 A létesítésben közreműködők (tervező, kivitelező) kötelesek írásban nyilatkozni, hogy a 

munkahely, létesítmény, technológia, munkaeszköz tervezése, kivitelezése, 

használatbavétele és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 

meghatározott követelmények megtartásával történt. 

 A munkahelyek és munkaeszközök kialakítása és telepítése, a munka megszervezése 

során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni. 

 Olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékos 

munkavállalót foglalkoztatnak, a környezetnek illeszkednie kell az emberi test 

megváltozott tulajdonságaihoz. 

2. Munkavédelmi üzembe helyezés, újraindítás 

 Munkavédelmi üzembe helyezés az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az 

üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, 

munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli. 

 Veszélyes létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz csak munkavédelmi 

üzembe helyezési eljárással vehető használatba. 

 Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, melynek 

elvégzése munkavédelmi szaktevékenység. 

 Munkahelyet, munkaeszközt üzembe helyezni, használatba venni csak abban az esetben 

szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit 

kielégíti, rendelkezik az adott munkaeszközre, termékre, meghatározott megfelelőségi 

nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, hatósági felügyelet alá tartozó 

létesítmény, munkahely, munkaeszköz esetén hatósági engedéllyel. 

 A munkáltatónak a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia 

üzemelését írásban kell elrendelni (munkavédelmi üzembe helyezés). 

 Újraindítás az olyan munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett 

munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból 

egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel 

együtt járó javítási munkafolyamatot végeztek. 

 Az újraindítás feltétele, hogy a veszélyes munkaeszköz, technológia megfeleljen legalább 

az újraindítást megelőző munkavédelmi üzembe helyezés idején hatályos munkavédelmi 

előírásoknak. 

 Veszélyes munkaeszközt, technológiát, annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az 

üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel legfeljebb 180 nap időtartamra 

üzemeltetheti. 
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 A munkahelynek, technológiának, munkaeszköznek a munkavédelmi üzembe helyezés 

időpontjában ki kell elégíteni a hatályos munkavédelmi előírásokat. 

3. Munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata 

 A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat 

alá kell vonni a veszélyes technológiát, a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a 

munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány vagy a rendeltetésszerű 

üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. 

 Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot öt évenként el kell végezni, ha jogszabály vagy 

a munkaeszköz dokumentációja ennél gyakoribb időt nem ír elő. 

 A felülvizsgálat eredményét jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, annak egy példányát az 

üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani, és a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles 

azt megőrizni. 

 Amennyiben az időszakos biztonsági felülvizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyv 

hiányosságokat tárt fel, akkor a hiányosságok megszüntetésére határidő és felelős 

megjelölésével kell intézkedni. A hiányosság megszüntetésének tényét dokumentálni 

kell. 

 Az időszakos felülvizsgálatot csak szakirányú képzettséggel és munkavédelmi 

szakképzettséggel rendelkező személy vagy akkreditált intézmény végezheti el. 

4. Munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata 

 A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközöket - ha azok biztonsága függhet a szerelés 

körülményeitől - szerelést követően, illetve üzemeltetés megkezdését megelőzően 

ellenőrző felülvizsgálat alá kell vonni. 

 Az ellenőrző felülvizsgálatot a munkáltató által írásban megbízott, szakmai képesítéssel, 

tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező személy végezheti. 

 Az ellenőrző felülvizsgálat megállapításait és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni. Jegyzőkönyv mintát a melléklet tartalmaz. 

 Időszakos ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni a munkáltató által meghatározott 

gyakorisággal, de legfeljebb 5 évenként. 

 A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének 

ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a berendezés 

szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében kell 

gondoskodni. 

 Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az 

érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell 

elvégezni szabványossági felülvizsgálattal. 

 Az érintésvédelem időszakos ellenőrző felülvizsgálatát legalább a következő 

gyakorisággal kell elvégezni: 

o áram-védőkapcsolón háromhavonta működési próbával; 

o kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői 

ellenőrzéssel; 
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o egyéb villamos berendezéseken, a munkahelynek minősülő helyen 3 évenként 

szabványossági felülvizsgálattal. 

5. Munkavédelmi ellenőrzés 

 A munkavédelmi előírások betartásáról, végrehajtásáról az egészséges és biztonságos 

munkavégzés feltételeinek meglétéről, munkavédelmi ellenőrzés keretében kell 

meggyőződni. 

 Az ellenőrzéseknek ki kell terjednie az alábbiakra: 

o az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire, 

o kéziszerszámok, gépek, berendezések biztonságára, 

o anyagmozgató eszközökre, tárolás módjára, 

o a munkakörnyezet rendjére, tisztaságára, 

o a védőeszközök és védőfelszerelések meglétére és használatára, 

o a dolgozók alkalmasságára, oktatásokra, 

o az időszakos felülvizsgálatok időben történő elvégzésre, 

o az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat előírt időpontra megszüntették-e, stb. 

 Az ellenőrzések tapasztalatait írásban kell rögzíteni, s az esetlegesen megállapított 

hiányosságok megszüntetésére határidő és felelős személy megjelölésével intézkedni 

kell. 

6. Alkoholszondás ellenőrzés 

 A munkavállalónak csak biztonságos munkavégzésre alkalmas, józan, kipihent 

állapotban szabad munkára jelentkeznie. 

 Az alkoholszondás vizsgálat lehet szúrópróbaszerű, alkalomszerű és általános. 

 Az alkoholszondás ellenőrzést az ittasság vizsgálati naplóban vagy a melléklet szerinti 

jegyzőkönyvben dokumentálni kell. 

 Ha a munkavállaló megtagadja az alkoholszondás vizsgálat elvégzését, vagy pozitív az 

eredmény akkor munkavégzéstől el kell tiltani, a kiesett időszakra munkabér nem jár. 

 Ha a munkavállaló nem ismeri el az alkoholszondás vizsgálat eredményét, akkor a 

véralkohol vizsgálat lehetőségét biztosítani kell. 

 A véralkohol vizsgálat díja pozitív eredmény esetén a munkavállalót, negatív eredmény 

esetén az intézményt terheli. 
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IX. Munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása 

1. Munkabaleset 

 Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy 

azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) 

közrehatásának mértékétől függetlenül. 

 A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a 

foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, 

anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 

 Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek 

(munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, 

illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a 

munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. 

 Súlyos az a munkabaleset, amely: 

o a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 

számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló 

életvezetését gátló maradandó károsodását; 

o valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését 

vagy jelentős mértékű károsodását okozta; 

o orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; 

o súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek); 

o beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart 

okozott. 

 Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka 

közben vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására (szállására) 

menet közben éri. Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy 

egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. 

 Nem üzemi baleset az a baleset, amely: 

o kizárólag a sérült ittassága miatt, 

o munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély 

nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, 

o a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet 

közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás 

indokolatlan megszakítása során történt. 

o Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, 

illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás 

baleseti ellátásaira nem jogosult. 
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2. Munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása 

 A munkabalesetekkel kapcsolatos általános kötelezettségeket az Mvt. 64-69. §-a, illetve 

az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 5-10. §-a határozza meg. 

 A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy, köteles a balesetet, a munkát közvetlenül 

irányító személynek haladéktalanul jelenteni. 

 A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy 

személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a 

munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőség felé. A jelentésének 

a munkavédelmi felügyelőség felé a következőket kell tartalmaznia: 

o a bejelentő munkáltató megnevezését és címét, 

o a jelentés időpontját, 

o a jelentést adó nevét, munkahelyét, beosztását és telefonszámát. 

o Sérült (ek): 

o nevét, születési idejét, lakcímét, családi állapotát, 

o beosztását, 

o kiskorú gyermekeinek számát, 

o a munkabaleset minősítését, 

o a munkabaleset rövid leírását, 

o a baleseti helyszín megnevezését, 

o a munkabaleset bekövetkezésének időpontját, 

o a mentés érdekében tett intézkedéseket. 

 Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi felügyelőség megérkezéséig 

köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni. Ha a 

balesetkori állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős 

anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a 

munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni. 

 A munkabalesetet, a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be kell 

jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. 

 A munkáltatónak minden bejelentett, illetőleg tudomására jutott balesetről meg kell 

állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor 

erről és a jogorvoslat lehetőségéről (Mvt. 68. §) értesíteni kell a sérültet, halálos baleset 

esetén a hozzátartozót. 

 A munkabaleset bekövetkezésétől számított három év után a munkáltató a törvényben 

foglaltak alapján nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba 

venni. 

 A munkabalesetet, a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet ki kell 

vizsgálni, melynek során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi 

okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabaleset, a foglalkozási 

megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek megelőzésére. 
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 A munkáltatónak lehetővé kell tenni a munkavédelmi képviselő részvételét a 

munkabaleset kivizsgálásában. 

 A munkáltatónak a munkaképtelenséget okozó munkabalesetet - az arról történő 

tudomásszerzését követően - haladéktalanul ki kell vizsgálnia. A vizsgálat megállapításait 

olyan részletesen kell rögzíteni - többek között - tanúk meghallgatásáról készült 

jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset 

okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. 

 A munkabaleset kivizsgálása során a sérültet, és ha van, a tanúkat is jegyzőkönyvben kell 

meghallgatni. 

 A munkaképtelenséggel járó munkabalesetekről munkabaleseti jegyzőkönyvet kell 

kitölteni. 

 A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 

8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet: 

o a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának; 

o a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó 

munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi 

felügyelőségnek 

o külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi 

székhelyű munkáltató munkavállalójának a halált, illetve a három napot meghaladó 

munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkáltató székhelye szerint 

illetékes munkavédelmi felügyelőségnek 

o az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a társadalombiztosítási 

kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási 

szervnek, 

o munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak. 

 Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos 

intézkedését vagy mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a foglalkozási 

megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, 

illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói 

megállapítást, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. 

 A munkabaleseteket nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásba vételt a mellékletben 

szereplő nyomtatványon kell teljesíteni. 

 Üzemi úti baleset esetén „Üzemi baleseti jegyzőkönyvet” kell kitölteni. 

 A foglalkozási betegségek és a fokozott expozíciós esetek bejelentése a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat orvosának a feladata. 
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X. Záró rendelkezés 

Jelen Munkavédelmi Szabályzat rendelkezéseit a kiadás napjától kell alkalmazni. 

A szabályzat minden dolgozóra kötelező érvényű és visszavonásig érvényes. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 02. 

Készítette: 

  
  .......................................................  

 Katona István 

 munkavédelmi szakmérnök 

  

 

  

Ellenőrizte és jóváhagyta: 

  .......................................................  

 Kajatinné Pogácsás Edit 

 megbízott intézményvezető 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra 

2. számú melléklet: tisztálkodási szerek, eszközök juttatása 

3. számú melléklet: képernyő előtti munkavégzés kockázatot jelentő tényezőinek felmérése 

4. számú melléklet: időszakos ellenőrző felülvizsgálati jegyzőkönyv 

5. számú melléklet: ittasság vizsgálati jegyzőkönyv 

6. számú melléklet: munkabaleseti nyilvántartás 
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A Munkavédelmi Szabályzat 1. sz. melléklete 

 ....................................................................................  

 A munkáltató megnevezése, cégszerű bélyegzője 

BEUTALÁS MUNKAKÖRI ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRA 

(A munkáltató tölti ki) 

 

A munkavállaló neve: ................................. Szül. ...................... év ......... hó .............. nap ....... 

Lakcíme: ....................................................................................................................................... 

Munkaköre: ....................................................... TAJ száma: ...................................................... 

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat 

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai 
Kockázat Munkaidő Kockázat Munkaidő 

Jelzése Megnevezése Egészében Egy 

részében 

Jelzése Megnevezése Egészében Egy 

részében 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Kézi anyamozgatás 

5 kp – 20 kp 

>20 kp – 50 kp 

> 50 kp 

  14. Porok 

megnevezése 

  

2. Fokozott baleseti veszély 

(magasban végzett, 

villamos üzemi, 

feszültség alatti munka), 

egyéb:.......................... 

...................................... 

  15. Vegyi anyagok 

megnevezve:......

............................

........ 

................. 

  

3. Kényszertesthelyzet 

(görnyedés, guggolás) 

  16. Járványügyi 

érdekből kiemelt 

munkakör 

  

4. Ülés   17. Fertőzésveszély   

5. Állás   18. Fokozott 

pszichés terhelés 

  

6. Járás   19. Képernyő előtti 

munkavégzés 

  

7. Terhelő munkahelyi 

klíma (meleg, hideg, 

nedves, változó) 

  20. Éjszakai 

műszakban 

végzett munka 

  

8. Zaj   21. Pszichoszociális 

tényezők 

  

9. Ionizáló sugárzás   22. Egyéni 

véd_eszk. általi 

terhelés 

  

10. Nem ionizáló sugárzás   23. Egyéb:   

11. Helyileg ható vibráció     

12. Egésztest vibráció     

13. Ergonómiai tényezők       

Kelt: ....................., .................... év .............................. hó .............. napján 

.............................................................. 

munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője 

Munkáltató megnevezése:  ............................................................  
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Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra 

A munkavállaló neve: ............................. Szül. ................ év ........ hó ..................... nap ....... 

Lakcím: .................................................................................................................................... 

Munkakör: ..................................................... TAJ száma: ....................................................... 

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését. 

A vizsgálat oka: 

Kelt:  ..................................................................  

P. H. 
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A Munkavédelmi Szabályzat 2. sz. melléklete 

TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK, SZEREK ÉS BŐRVÉDŐ KÉSZÍTMÉNYEK 

JUTTATÁSÁNAK JEGYZÉKE 

Munkahely, 

munkakör 

Tisztálkodási szerek, eszközök 

mennyisége, megnevezése 

Gyakorisága 

Kézmosó helyeken Szükség szerint Mosdószappan vagy 

folyékony kézmosó, 

papír kéztörlő v. 

elektromos 

kézszárító 

Folyamatosan 

 

 

 

 

WC-ben Szükség szerint WC papír Folyamatosan 

 

 

Valamennyi 

munkakörben  

Szükség szerint Szilikonos kézkrém Folyamatosan 

 

Papír kéztörlő használata esetén, a kézmosó helyeken szemétkosár biztosítása kötelező. 

Kéztisztítószerek enzimes mosóporral nem helyettesíthetők. 
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A Munkavédelmi Szabályzat 3. sz. melléklete 

KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS KOCKÁZATOT JELENTŐ 

TÉNYEZŐINEK FELMÉRÉSE (MINTA) 

Képernyős munkahely megnevezése: …………………...helyiség …………………..gépszám 

Megfelelt 
Nem 

felelt meg 
Nem 

vizsgált 

 

1. Megjelenő jelek mérete, formája megfelelő?    

2. Stabil a monitor képe?    

3. Fényerő, kontraszt állíthatósága?    

4. Képernyő dönthetősége, fordíthatósága?    

5. Monitorpolc vagy állítható asztal?    

6. Látási nehézséget okozó tükröződés, 

fényvisszaverődés? 

   

7. Billentyűzet állíthatósága?    

8. Billentyűzet előtti hely csuklótámasztása?    

9. Billentyűzet fényvisszaverődése?    

10. A jelek egymástól könnyen megkülönböztethetők?    

11. Munkaasztal elég nagy méretű?    

12. Állítható laptartó amennyiben szükséges?    

13. Munkaszék stabilitása, szabad mozgástér?    

14. Munkaszék magasságának állíthatósága?    

15. Munkaszék támlája állítható, dönthető?    

16. Amennyiben igény van lábtámaszra, az megfelelő?    

17. Mozgástér nagysága a munkahelyen?    

18. Mesterséges világítás miatti tükröződés, 

fényvisszaverődés? 

   

19. Megvilágítás és képernyő közötti kontraszt?    

20. Természetes világítás miatti tükröződés, 

fényvisszaverődés? 

   

21. Ablak árnyékoló berendezések megfelelők?    

22. Figyelmet zavaró környezeti zaj?    

23. Diszkonfort érzetet zavaró hőmennyiség?    

24. Használóra ártalmas légmozgás?    

25. Használót érő sugárzás mértéke?    

26. A feladatnak megfelelő szoftver?    

27. A szoftver használhatósága?    

28. Az információk kijelzése?    

29. Szoftver ergonómia?    

30. Visszajelzés a használó teljesítményéről?     

A munkahely feltárt hiányosságainak hatása a munkavállalókra: 

Baleset, egészségkárosodás bekövetkezésének valószínűsége: 

Valószínűtlen: Valószínű: 

Esetlegesen bekövetkező baleset, egészségkárosodás hatása: 

Nincs: Kevésbé ártalmas: 

Ártalmas: Rendkívül ártalmas:  
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A Munkavédelmi Szabályzat 4. sz. melléklete 

MUNKAESZKÖZ IDŐSZAKOS ELLENŐRZŐ FELÜLVIZSGÁLATI 

JEGYZŐKÖNYV 

Ellenőrzés alapja: 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 18. § 

Vizsgálat szükséges: 

 A munkáltató által meghatározott felülvizsgálati idő lejárta 

 Nem veszélyes munkaeszköz új munkahelyen történő felállítását követően 

 Munkabiztonságot, munkaegészségügyet jelentősen érintő szerelést követően 

(üzemeltetést megelőzően) 

Felülvizsgálatot végző(k) neve és beosztása: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Munkaeszköz: megnevezés/típus  ................................................................................................  

azonosító jel:  ........................................................................................................  

gyártó/forgalmazó:  ...............................................................................................  

telepítési vagy használati hely:  ............................................................................  

Vizsgálat helye és időpontja:  .......................................................................................................  

Vizsgálatnál figyelembe vett dokumentum (pl. mérési-, felülvizsgálati jegyzőkönyv):  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Felülvizsgálat módja: 

 szemrevételezés 

 működési próba 

 műszeres vizsgálat 

Vizsgálat megállapításai (hiányosságok rögzítése): 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 …………………………………. …………………………………. 

 megbízott személy aláírása munkavédelmi szakember 

  ........................................................  

 munkáltató 
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A Munkavédelmi Szabályzat 5. sz. melléklete 

ITTASSÁGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

I. Adatok, tények rögzítése: 

1. A vizsgált munkavállaló neve:..............................................................................................  

beosztása: ......................................................................................  

2. A vizsgálat helye: .................................................................................................................  

       ideje:..…… év  …………… hó  ……… nap  ……… óra   ……. perc 

3. A vizsgálatot végző neve: .....................................................................................................  

 beosztása: ......................................................................................................  

4. A vizsgálat oka (a megfelelő aláhúzandó, vagy egyéb részben rögzíteni kell): 

- munkára képes állapot ellenőrzése, 

- baleset kapcsán, 

- rendkívüli ellenőrzés, 

-  egyéb:  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

5. Az alkoholszondás vizsgálat eredménye a színskála alapján ezrelékben (számmal kiírva): 

 ...........................  ezrelék, (betűvel kiírva):  .........................................................................  

6. A vizsgálat során tapasztalt tünetek (fizikális, pszichés, stb.): .............................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

II. Nyilatkozatok az I. pontban foglalt tényekre: 

A vizsgált munkavállaló nyilatkozata (a megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő): 

a.) Az alkoholszonda pozitív eredményének az oka, hogy……… év  ………….. hó  

………nap …… óra  …….. perckor ………………………. szeszesitalból  ......................  

(mennyit) fogyasztottam. 

b.) A pozitív eredmény egyéb oka:  ...........................................................................................  

c.) Az I/5., 6.  pontban rögzített tényekkel egyetértek. 

d.) Az I./5., 6. pontban rögzített tényekkel nem értek egyet, mert  ............................................  

 ..............................................................................................................................................  

  .......................................................  

 munkavállaló aláírása  
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III. A munkáltató fentiekre vonatkozó megállapítása, nyilatkozata, tájékoztatása, és 

munkavállalói nyilatkozat  

1. (A c.) és d.) pontok közül a megfelelő rész aláhúzandó, illetve az a.) pont megfelelően 

kitöltendő.) 

a.) A vizsgálatot végző munkáltatói jogkörgyakorló tanúk előtt tett megállapítása, 

nyilatkozata, a vizsgált munkavállaló munkára képes állapotával kapcsolatban: 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

b.) Tájékoztatom a vizsgált munkavállalót, hogy amennyiben a vizsgálat eredményét a 

dolgozó, illetve a munkáltató vitatja, írásban véralkohol vizsgálat elvégzését lehet kérni. 

c.) Magam részéről a vizsgálat eredményével egyetértek. 

d.) A vizsgálat eredményét vitatom, véralkohol vizsgálat elvégzését kérem. 

  .......................................................  

 munkáltató aláírása 

2.) A vizsgált munkavállaló nyilatkozata: 

a.)  A vizsgálat eredményét vitatom, véralkohol vizsgálatot kérek. 

b.)  A vizsgálat eredményét nem vitatom, elismerem. 

c.)  Egyéb:  ..........................................................................................................................  

  .......................................................  

 munkavállaló aláírása 

Tanúk nyilatkozata: 

Alulírott tanúk kijelentjük, hogy a fenti jegyzőkönyvben foglaltak jelenlétünkben hangzottak 

el, a jegyzőkönyvet elolvastuk az abban foglalt munkáltatói megállapítások a valóságnak 

megfelelnek. 

Név:  ........................................................  Név: ..................................................................  

Beosztás:  .................................................  Beosztás:  ..........................................................  

Lakcím:  ...................................................  Lakcím:  ............................................................  
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A Munkavédelmi Szabályzat 6. sz. melléklete 

MUNKABALESETI NYILVÁNTARTÁS 

Sorszám (a területi egységnél):  _________________________________________________  

Központi sorszám:  ___________________________________________________________  

A sérült neve (születési név is):  _________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Születési helye: ____________________________ Időpontja:  ________________________  

Anyja neve: _________________________________________________________________  

A sérült neme: férfi – nő*  TAJ száma:  _____________________________  

A sérült állampolgársága: ______________________________________________________  

A sérült lakcíme:  ____________________________________________________________  

A sérült munkaköre:  __________________________________________________________  

A sérülés időpontja:  ______________________  Helyszíne:  _________________________  

 ___________________________________________________________________________  

A sérülés jellege:  ____________________________________________________________  

A baleset előzményei és rövid leírása:  ____________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

A sérült folytatta-e a munkáját? igen - nem 

A sérült ellátására tett intézkedés:  _______________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

A bejegyzést végző neve:  ______________________________________________________  

Munkaköre:  ________________________________________________________________  

*A megfelelő aláhúzandó! 

Dátum:  _________________________  


