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1. Általános rendelkezések
1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A

köznevelési

intézmény

működésére,

belső

és

külső

kapcsolataira

vonatkozó

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a
köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési
szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok
összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=Al 100190.TV
2. 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
https://mkogv.iogtar.hu/iogszabalv?docid=al200124.TV
3. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
https://net. iogtar.hu/iogszabal v?docid=A 1100187.TV
4. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és az azt módosító a 2016.
évi LXIV. törvény
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=99200033,TV
5. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
https://net.iogtar.hu/iogszabaly?docid=A1200001.TV
6. 2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátás rendjéről
https://net. iogtar.hu/iogszabal v?docid=al300232.tv
7. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=99700031.TV
8. 2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról és az ezt módosító 2018. évi XXXVIII. törvény
https://net.iogtar.hu/iogszabalv‘?docid=AI100112.TV&timeshift=20180825
9. 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
https://net.iogtar.hu/iogszabal v?docid=al200229.kor
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10. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról

szóló

1992.

évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=al300326.kor
11.277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról,

valamint

a

továbbképzésben

résztvevők

juttatásairól

és

kedvezményeiről
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=99700277.kor
12. 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről,
és alkalmazásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=al200110.kor
13. 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről
https://www.nive.hu/index.php?option=com content&view=article&id=933
14. 51/2012 (XII. 21) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=al200051.emm
15. Az 51/2012 (XII. 21) EMMI rendeletet módosító 26/2018 (VIII.7) EMMI rendelet
http://www.kozlonyok.hn/nkon1ine/MKPDF/hiteles/MK18125.pdf
16. 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=al400017.emm
17. 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=all00362.kor
18. 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem
ágazati feladatairól
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=A0700044.QKM
19. 1061/2014.

(11.18.) Kormányhatározat a védelmi

igazgatás tervrendszerének

bevezetéséről
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=A14H1061.KQR&getdoc=l
20. 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=99700026.nm
21.133/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=99800033.NM
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22. 4/2010. (1.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról
http://www.pszichoerdek.hU/Jogszab%C3%A11vok/OM/4 2010 OKM rendelet.pdf
23.20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
https://net. iogtar.hu/iogszabal v?docid=A1200020.EMM
24. 100/1997 (VII. 13) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
https://net.iogtar.hu/iogszabalv‘?docid=99700100.KQR
25. 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről, a pedagógiai
szakszol gál átokról
https://net.iogtar.hu/iogszabalv?docid=al300015.emm
26. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
https://net. iogtar.hu/iogszabal v?docid=al200150.kor
1.2 A szervezeti és működési szabályzat személyi, térbeli és időbeli hatálya
A SZMSZ-t a nevelőtestület az iskolai Szülői Szervezet, továbbá az iskolai diákönkormányzat
(DÖK) véleményének kikérésével fogadja el.
Jelen SZMSZ-t az intézmény tagintézmény-vezetője hagyja jóvá.
Jelen SZMSZ-t a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik a
tagintézmény-vezető irodájában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.
A SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok, tagintézmény-vezetői utasítások betartása az
intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára - ide értve a felnőttoktatásban részt
vevőket - nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a tagintézmény
vezetőjóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
Az

SZMSZ

azon

rendelkezéseinek

érvénybelépéséhez,

amelyekből

a

fenntartóra

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános. A
szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és
határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző szervezeti és
működési szabályzata, c. Az intézmény munkáját saját pedagógiai programja, az éves
munkaterv, az SZMSZ és a Házirend alapján végzi. d. Az intézmény működésével
9

kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, az ügynek megfelelően érdemben
vesznek részt a nevelő testület tagjai, a szülők, a tanulók, a jogszabályban meghatározottak
szerint.
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2. Az intézmény alapadatok
2.1 Intézményi azonosítók (Fenntartó, működtető, jogállás)
Az intézmény az Egri Szakképzési Centrum fenntartásában működő tagintézmény.
A

tagintézmény

neve:

Egri

SZC

Szent Lőrinc

Vendéglátó

és

Idegenforgalmi

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Címe: 3300 II. Rákóczi Ferenc út 95.
Oktatási azonosítója: 203035
Tagintézményi kódja 101108
Bélyegző felirata: Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépi skoláj a
Fenntartó: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Működtető: Egri Szakképzési Centrum 3300 Eger Kertész út 128.
Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység
Az intézmény az EGRI SZC által megállapított költségvetési finanszírozás alapján működik,
és önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. A köznevelési törvény és az intézményre
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény tagintézmény-vezetőjének
vezetői felelőssége a pénzforrások felhasználása tekintetében megmaradt. Az intézmény a
gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a EGRI SZC
által jóváhagyott költségvetési kereten belül. Gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a
EGRI SZC jóváhagyása nélkül nem vállalhat.
Az intézmény székhelyét és telephelyeit képező épületek és területek vonatkozásában a
vagyonkezelői, üzemeltetői jogokat a fenntartó (EGRI SZC) gyakorolja. Az intézmény által
vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az Intézményfenntartó Központ
rendelkezik, de szakszerű és felelősségteljes működtetése, felhasználása az intézmény
vezetőjének a feladata.
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Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg,
nem adhatja bérbe. Az intézmény tagintézmény-vezetője a rábízott vagyon felhasználásáról
évente beszámolót ad a Fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását a
tagintézmény-vezető az alaptevékenység sérelme nélkül a Fenntartó hozzájárulásával jogosult
bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani.
Az intézménygazdálkodással kapcsolatos szervezési feladatokat a gazdasági összekötő látja
el. Az intézmény a költségvetés kiemelt előirányzatai felett (személyi juttatások,
munkaadókat terhelő járulékok,

dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások)

tervezéséhez szükséges adatokat biztosítja és a fenntartóval egyeztet. Az tagintézmény
vezetője teljesítési igazolási jogkörrel rendelkezik.
2.2 Az intézmény szervezeti egységei, szintjei, felépítése
Intézményünk belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál a
legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait a követelményeknek megfelelően
zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el. A szervezeti egységeket a színvonalas tartalmi
munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok,
körülmények és igények figyelembevételével határoztuk meg.
A tagintézmény szervezeti egységei: A tagintézmény szervezeti (működési) egységeinek élén
az alábbi felelős beosztású vezetők állnak:
-

a tagintézményvezető

-

két fő tagintézményvezető-helyettes

Az iskola alkalmazottjai szervezeti egységenként
-

nevelési-oktatási feladatokat ellátók: 6 szakmai munkaközösségbe szerveződő
pedagógusok Az osztályfőnökök munkáját - a szakmai munkaközösségek mellett - az
osztályfőnöki szakmai munkacsoportvezető fogja össze.

Nevelést-oktatás közvetlenül segítők:
-

iskolatitkár
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Technikai alkalmazottak:
-

HR-es munkatárs,

-

gazdasági összekötő,

-

munkaügyi összekötő,

-

rendszergazda,

-

könyvtáros,

-

gépj árművezető,

-

portás,

-

takarítók

-

karbantartó.

2.3 Az intézmény tevékenységi köre.
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok
TEÁOR

Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok

8531

Általános középfokú oktatás

85312

Szakközépiskolai oktatás 9-12. évfolyam

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12. évfolyam

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai

oktatás 9-12.

évfolyam,

nyelvi

előkészítő évfolyammal
853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
9-12. évfolyam

853124

Szakközépiskolai felnőtt oktatás 9-12. évfolyam

85313

Szakiskolai oktatás 9-10. évfolyam

853131

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás 9-10. évfolyam

853132

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 9-10.
évfolyam

8532

TEÁOR szakmai középfokú oktatás

85321

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés

853211

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon

853212

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
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85322

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés

853221

Szakképesítés

megszerzésére

felkészítő

nappali

rendszerű

szakmai

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

85323

Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés

853231

Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás, a
szakképzési évfolyamokon

853232

Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai
oktatása a szakképzési évfolyamokon

8559

TEAOR máshová nem sorolt egyéb oktatás

85592

Kollégiumi, extemátusi nevelés

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, extemátusi nevelése

470002

Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
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3. Az intézmény irányítása
3.1 A tagintézmény-vezető feladatai és felelősségi köre
A köznevelési tagintézmény-vezetője munkáját a Köznevelési törvény, valamint az EGRI
SZC előírásai szerint végzi és ezek alapján felelős a következőkért:
a) a tagintézmény pedagógiai munkájáért és adminisztratív feladatainak ellátásáért,
b) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
c) a tanulóbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezéséért,
d) a tagintézmény nevelő és oktató munkája egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséért,
e) a tagintézményben az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a
diákönkormányzatokkal,

szülői

szervezetekkel való megfelelő együttműködés

kialakításáért,
f) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért,
g) a pedagógusok helyi továbbképzésének megszervezéséért,
h) a tagintézmény feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon
rendeltetésszerű igénybevételéért,
i) a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért,
j) a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az abban
való közreműködésért, annak teljességéért és hitelességéért,
k) a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi és
HACCP szabályzatban előírt ellenőrzések elvégzéséért,
l) a tagintézményi szintű karbantartó, állagmegóvó, felújítási feladatok feltárásáért,
elvégzéséért vagy elvégeztetéséért,
m) a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért.
A tagintézmény-vezető feladat- és hatásköre:
a) a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása
alapján vezeti a szakmailag önálló tagintézményt,
b) dönt minden olyan, a tagintézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe,
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c) gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a kiadmányozási jogot, különösen a
tagintézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással
összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében;
jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát átruházhatja a tagintézmény
közalkalmazottjára, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható,
d) koordinálja a tagintézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak megszervezését
és ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagintézményhez kapcsolódó feladatait,
e) elkészíti a tagintézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását,
f) előkészíti a tagintézményi nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket,
g) jóváhagyásra előkészíti a házirendet és az éves munkatervet,
h) jóváhagyja a tagintézmény pedagógiai programját, amennyiben az a fenntartóra nem
ró többletkötelezettséget,
i) szervezi és ellenőrzi a tagintézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai
követelmények érvényesülését,
j) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges hatáskörébe nem tartozó -intézkedések megtételét,
k) dönt a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben,
l) gyakorolja az e szabályzatban és a centrum egyéb szabályzataiban ráruházott
munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a tagintézmény közalkalmazottai
és munkavállalói felett,
m) évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a centrum
beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez,
n) adatot szolgáltat és legalább évente írásos tájékoztatást ad a főigazgató részére a
tagintézmény tevékenységéről,
o) véleményezi a főigazgató hatáskörébe tartozó - a köznevelési intézményt, illetve a
tagintézmény közalkalmazottját érintő - döntést (ide értve a tagintézményt érintő
beiskolázást, a tagintézményt érintő költségvetés tervezést, a pályázatok beadását, a
helyi tanterv és házirend összeállítását is), e kérdésekben javaslattételi jogkörrel
rendelkezik,
p) teljesíti a fenntartói, valamint a szakmai illetve funkcionális irányítást gyakorló
centrum főigazgatója által kért adatszolgáltatást,
q) szakmai értekezletet hív össze a tagintézmény működésével kapcsolatos feladatok
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív
feladatok irányítása céljából,
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r) önálló kiadmányozási joggal rendelkezik az Nkt.-ban meghatározott önálló hatáskörei
tekintetében,
s) az Nkt.-ban meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladatainak végrehajtása a
kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban foglaltak szerint,
t) képviseli a tagintézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
u) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó munkavállalók elismerésére,
v) gyakorolja az egyetértési jogot a tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörre
benyújtott pályázat elbírálásakor,
w) közreműködik a pedagógusok továbbképzési programjának, valamint beiskolázási
tervének elkészítésében, a teljesítés nyilvántartásában, a gyakornoki rendszer
működtetésében,
x) közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében,
y) az eredményes

gazdálkodás

érdekében közreműködik az éves költségvetés

tervezésében és annak teljesítésében,
z) megszervezi, ellenőrzi a tagintézmény működését érintő döntések, állásfoglalások
végrehajtását.
Az Nkt. által a tagintézmény-vezetőre telepített feladatkörökben a tagintézmény-vezető nem
utasítható.
3.2 A tagintézmény -vezető közvetlen munkatársai és a kibővített iskolavezetés
A tagintézmény-vezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
A tagintézmény-vezető közvetlen munkatársai: a tagintézmény-vezetőhelyettesek, a
gyakorlati oktatásvezető, a gazdasági összekötő, munkaügyi előadó, az iskolatitkár.
A tagintézmény-vezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint a
tagintézmény-vezető közvetlen irányítása mellett végzik. A tagintézmény-vezető közvetlen
munkatársai a tagintézmény-vezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel. Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző,
értékelő tevékenységét) a szakmacsoport vezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal
és kötelezettségekkel, akik az intézmény vezetőségének tagjai.
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Az intézmény vezetőségének tagjai:
a tagintézmény-vezető,
a tagintézmény-vezetőhelyettesek,
gyakorlati oktatásvezető
szakmacsoport vezetők.
Az intézmény vezetősége, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek
képviselőivel, így az iskolai szülői szervezet képviselőivel, a szülői munkaközösség
választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A tagintézmény-vezető felelős azért, hogy
a

diákönkormányzat jogainak

érvényesítési

lehetőségét

megteremtse,

meghívja

a

diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a
diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az tagintézmény vezetője jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása a tagintézmény-vezető aláírásával és az intézmény pecsétjével
A tagintézmény-vezetőhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége
mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek a
tagintézmény-vezető által rájuk bízott feladatokért. A tagintézmény-vezetőhelyettesek
távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját,
ennek során - a tagintézmény-vezetőjével egyeztetve - bármely olyan döntést meghozhatnak,
amely a távollévő tagintézmény-vezetőhelyettes hatáskörébe tartozik.
A gazdasági összekötő, a tagintézmény-vezetői-, és a munkaügyi előadó szakirányú
képesítéssel rendelkező személyek, hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük és
munkaköri leírásuk szerinti feladatokra.
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3.3 Az iskolavezetés és a kapcsolattartásuk rendje
Az iskolavezetés feladata,
alapdokumentumokban,
meghatározott

feladatok

hogy gondoskodjon

a köznevelési

törvényben,

az

az érvényes jogszabályokban és a pedagógiai programban
végrehajtásához

szükséges

személyi

és

tárgyi

feltételek

megteremtéséről, készítse elő a testületi döntéseket, tervezze, szervezze, ellenőrizze és
értékelje az iskola és dolgozói munkáját.
A kapcsolattartás fórumai:
- az iskolavezetőségi ülések
- tagintézmény-vezető és helyettesei részvételével
- szakmacsoport vezetők részvételével
a különböző értekezletek
megbeszélések
Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.
3.4 Az intézményvezetésen belüli feladatmegosztás és a kiadományozás rendje
Az intézményi iratok átvételével, készítésével, nyilvántartásával, tárolásával, kezelésével,
selejtezésével, levéltárba történő átadással kapcsolatos feladatait, valamint a tanügyi
nyilvántartások, oktatási záradékok kezelésének szabályozásának módját az tagintézmény
vezető által készített intézményi iratkezelési szabályzat tartalmazza.
A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény
stb. számára készült hivatalos irat. Hivatalos irat csak magasabb vezető engedélyével
készülhet.
Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi személyek az alábbi
ügyekben rendelkeznek:
-

tagintézmény-vezető: minden irat esetében, az iskola alapdokumentumai eredeti
példányainak aláírása, az iskola pályázati és gazdasági kötelezettségvállalással
kapcsolatos ügyei - kivéve a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és
módosításával összefüggő iratokat, illetve az ESZC kizárólagos hatáskörébe
tartozó dokumentumokat.
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-

tagintézmény-vezető helyettesek: a tanulókkal és az iskola működésével
kapcsolatos valamennyi irat esetében. A tagintézmény-vezető öt napnál hosszabb
távolléte esetén, amennyiben fenti irattípusok kiadmányozása nem tűr halasztást,
az

tagintézmény-vezető

helyettesek

is

aláírhatnak.

Ebben

az

esetben

haladéktalanul tájékoztatni kötelesek az tagintézmény-vezetőt.
3.5 Az intézményi szervezeti egységek kapcsolattartási módjai
Az vezetőség tagjai napi szintű kapcsolatban állnak egymással, emellett heti rendszerességgel
intézményvezetői értekezleten tárgyalják meg az iskolával kapcsolatos feladatokat, és
hírlevélben tájékoztatják a kollégákat a feladatokról.
Az intézményvezetés általában minden hónapban (szükség esetén hetente) munkaközösség
vezetői értekezletet tart az iskola ügyeinek megtárgyalása céljából.
A pedagógusok és egyéb közalkalmazottak a mindennapi tevékenységek során a szükséges
mértékű közvetlen kapcsolatot tartják (közös intranet felületen keresztül is).
Minden hónap elején tantestületi tájékoztató értekezletet tartunk.
A technikai dolgozók munkáját a vezetőség tagjai fogják össze.
3.6 A tagintézmény-vezető helyettesítésének rendje
-

A tagintézmény-vezető távollétében a nevelési és tanügy-igazgatási tagintézmény
vezetőhelyettes veszi át a tagintézmény-vezető feladatait, amennyiben ő is
akadályoztatott, a szakmai tagintézmény-vezetőhelyettes végzi a teendőket.

-

A tagintézmény-vezetőhelyettesek hatásköre:

-

A

tagintézmény-vezető

helyettesítésekor

-saját

munkaköri

leírásukban

meghatározott feladatok mellett - az azonnali intézkedést igénylő döntések
meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az tagintézmény
vezető döntési és egyéb jogait (pl. tanulói felvételi döntések esetén) részben vagy
egészben átruházhatja a tagintézmény-vezetőhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a
tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása írásban vagy szóban történik.
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A tagintézmény-vezető által átadott feladat- és hatáskörök
A tagintézmény-vezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja
az alábbiakat:
-

az tanügy-igazgatási tagintézmény-vezetőhelyettes számára a tanulók felvételi
ügyeiben való döntést,

-

a tanügy-igazgatási tagintézmény-vezetőhelyettes számára az órarend készítésével
kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a
tantárgyválasztással

kapcsolatos tanulói

módosítási

kérelmekkel

kapcsolatos

döntések jogát,
-

a tanügy-igazgatási

tagintézmény-vezetőhelyettes

számára

az

intézményi

rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és
a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,
a gazdasági

összekötő számára -

élelmiszerszállítási

szerződések,

a szóbeli

terembérleti

egyeztetést követően és

más

bérleti

az

szerződések

megkötésének előkészítése, a pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolításukkal
kapcsolatos teendők ellátása, információszolgáltatás, kötelezettségvállalási igények
továbbítása a fenntartó részére,
a munkaügyi összekötő számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak
szabadságolási

rendjének

adminisztrációját,

a

dolgozók

munkaügyi

dokumentumainak kezelését és a KIRA és a KIFIR adminisztrációs felületen történő
adatrögzítést.
3.7 Az intézményvezetés helyettesítési rendje rendkívüli esetekben
A tagintézményvezető és a helyettesek egyidejű akadályoztatása esetén az intézményvezető
helyettesítését a gyakorlati oktatás vezető végzi. Akadályoztatása esetén a helyettesítés az
intézményvezető által megbízott munkacsoport vezető veszi át a feladatokat.
3.8 Az intézmény képviselete
A tagintézmény vezetője vagy az általa közvetlenül megbízott személy jogosult a
tagintézmény hivatalos képviseletére.
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Az intézmény hivatalos képviselete, nevének felhasználása, közvetlenül az intézményre
hivatkozás nagy nyilvánosság előtt csak az ESZC főigazgató engedélyével lehetséges.
3.9 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének rendje
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése a tagintézmény-vezető feladata. Az intézményben az
ellenőrzés a tagintézmény-vezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű
működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése
szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és
pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az intézményi folyamatok szabályozása
részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer (minősítés,önértékelés)
teremti meg.
A munkaköri leírásokat az aktualitásoknak megfelelően kell átdolgozni. Munkaköri leírásuk
kötelezően szabályozza az adott feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és
egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit.
A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy
azok másolatát az irattárban kell őrizni. A tagintézmény-vezetőhelyettesek, a gyakorlati
oktatásvezető és szakmacsoport vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá a
tagintézmény-vezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az
ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus
teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén - a
tagintézmény-vezető külön megbízására - ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott
ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó
ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni.
Ellenőrzési területek:
-

tanítási órák ellenőrzése az éves munkaterv alapján,

-

tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,
a digitális napló folyamatos ellenőrzése,
az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések
során,
a tanítási órák kezdésének és befej ezésének ellenőrzése,
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szakmacsoport-vezetők munkája,
osztályfőnöki tevékenység,
pedagógusmunkát segítő nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók,
adminisztrációs tevékenységek (iskolatitkár, munkaügy, gazdasági terület),
-

technikai személyzet munkájának ellenőrzése,
a szakmai oktatás ellenőrzése.
a tanári ügyeleti rendszer ellátásának ellenőrzése

A pedagógiai tevékenység területének ellenőrzése során kiemelkedő feladatok az alábbiak:
-

a pedagógia program oktatási és nevelési feladatainak végrehajtása,

-

a helyi tanterv megvalósítása és a különböző tagozatok megfelelő működése,

-

a tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos
tevékenységének vizsgálata,

-

a nevelői

és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a

követelményekhez, ezzel kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani
felkészültségének vizsgálata,
-

a tanulók tanulmányi eredményének, magatartásának és szorgalmának felmérése,
értékelése,

-

anyakönyvek, haladási naplók folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése, a
túlórák és helyettesítések pontos megállapítása,

-

a felvételi, osztályozó, különbözeti, alapműveltségi, érettségi és egyéb vizsgák
szabályszerű lefolytatása,

-

a

szakmai

munkaközösségek

felszereléseinek,

a

szertárak,

laboratóriumok,

előadótermek berendezéseinek szabályszerű használata,
-

a tanulók egészség- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti oktatása, ennek
bizonylatolása,

-

a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása,

-

az Oktatási Hivatal által meghatározott ellenőrzések elvégzése, segítése.

Az egyéb intézkedések a 4. számú Belső Ellenőrzési Tervben részletezve.
3.10 Az önértékelés rendje, az intézményi belső értékelési csoport (becs) működése
Az intézményben folyó önértékelési feladatokat (pedagógus, vezetői és intézményi
önértékelés szintjein) a Belső Értékelési Csoport tervezi meg, és gondoskodik annak
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végrehajtásáról. A belső értékelés, önértékelés fontos része a tanfelügyeleti ellenőrzésnek és a
pedagógus -minősítési rendszernek is. Vezetőjét minden év augusztusában az igazgató kéri fel
az intézmény mesterpedagógusai közül.
4. Az intézmény közösségei, kapcsolattartásuk formái és működésük rendje
4.1 Az intézmény közösségei, kapcsolattartásuk formái és működésük rendje
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, pedagógusainak, nem pedagógus munkakörben
dolgozó, pedagógusok pedagógiai munkáját segítő alkalmazottak, valamint az iskolában
egyéb (technikai, adminisztratív) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók összessége.
A tagintézmény-vezető - a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi
iskolai közösségekkel tart kapcsolatot: szakmacsoportok, szülői szervezet, diákönkormányzat,
osztályközösségek, könyvtár.
Az intézmény közösségei:
-

Alkalmazotti közösség

-

nevelőtestület

-

szakmai munkaközösségek

-

nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársak

-

nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége: technikai dolgozók

A tanulók közössége
-

osztályközösségek, tanuló csoportok

-

iskolai diákönkormányzat (DÖK)

-

diákkörök, önképzőkörök

-

diáksportkör

Szülők közössége, Szülői Szervezet
Szakszervezet - PSZ intézményi alapszervezete
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4.1.1 Alkalmazotti közösség tagjai és a feladataikhoz kapcsolódó munkaköri leírás
minták: (7. számú melléklet)
Az alkalmazotti közösség az intézmény nevelőtestületéből, a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkatársaiból és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozókból áll. A teljes alkalmazotti közösséget az igazgató hívja össze mindazon esetekben,
amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések
tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösségi értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
4.1.2 Nevelőtestület, szakmai munkaközösségek tagjai és a feladataikhoz kapcsolódó
munkaköri leírás-minták:(7. számú melléklet)
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége.
A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört
betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb
felsőfokú végzettségű dolgozója.
A nevelőtestület szakmai csoportjai:
A köznevelési törvény 71.§-a szerint a szakmacsoport részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A szakmacsoportok segítséget
adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A szakmacsoport
alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a
gyakornok vezetőtanárának megbízására. A szakmacsoport tagjai - a tagintézmény-vezető
megbízására -

részt vesznek az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső

értékelésében, valamint a próba érettségi lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek
megszervezésében.
A következő szakmacsoportok működnek intézményünkben:
humán,
idegen nyelvi (angol, német, francia),
-

természettudományi-testnevelés
szakmai: vendéglátás- turizmus
szakmai: szépészet
osztályfőnöki
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4.1.3 Intézményi szakszervezeti fórummal történő kapcsolattartás
A munkavállalók érdekeit Magyarországon az Alaptörvény előírása szerint csak a
szakszervezetek képviselhetik.
AZ EGRI

SZC

Szent Lőrinc Vendéglátó

és Idegenforgalmi

Szakgimnáziuma,

Szakközépiskola tagintézményében 2016.09.01. óta van helyi alap szervezeti tagság a Heves
megyei Pedagógus

Szakszervezet támogatása által, melynek reprezentativitását (az

összlétszám 10%-a, 2018.10.01-vel összesen 61 fő) 14 fő szakszervezeti tag adja. A helyi
alapszervezet jelenlegi titkára közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár.
A szakszervezeti tagság reprezentativitása a tagintézményünkben fontos szempont, hiszen
minél több kolléga dönt úgy, hogy csatlakozik az alapszervezethez, annál nagyobb súllyal
esik latba a szavunk a Heves megyei Pedagógus Szakszervezet közbenjárásával a
fenntartókkal és a mindenkori oktatási kormányzattal folytatott egyeztetéseken. Ugyanilyen
fontos szempont a reprezentativitás a kollektív szerződést illetően is, hiszen a
szerződés megléte szabályozhatja a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket,
továbbá ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, valamint az ezzel kapcsolatos
eljárás rendjét, és a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert. 2016.09.01vel történt csatlakozás óta a kollektív szerződéskötés a szakszervezet közbenjárásával és a
fenntartónkkal egyeztetve folyamatban van.
4.2 Szülők közössége, a szülőkkel történő kapcsolattartás formái és rendje:
Az iskolában működő Szülői munkaközösség döntési jogkörébe tartoznak az alábbi
feladatok:
-

saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,

-

a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. az Szülői munkaközösség
elnöke, tisztségviselői),

-

az Szülői munkaközösség tevékenységének szervezése.

Az Szülői munkaközösség munkáját patronáló tanár koordinálja. A patronáló tanárt a
tagintézmény-vezető bízza meg. Az Szülői munkaközösség vezetőjével történő folyamatos
kapcsolattartásért, a vélemények, jogszabályok betartásáért az intézmény tagintézmény
vezetője felelős.
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Az iskolában működő Szülői munkaközösség véleményezési jogkörébe tartoznak az alábbi
feladatok:
-

azSZMSZ,

-

a Házirend,

-

a 0. órák jóváhagyásáról ír alá egyetértő nyilatkozatot

-

A Pedagógiai program

Az szülői munkaközösség saját szervezeti és működési szabálya, valamint ügyrendje alapján
működik.
Egyetértési jogot gyakorol az intézmény alapdokumentumainak véleményezésénél, pl.:
Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend és véleményezési joggal
rendelkezik az órarend készítésénél az 8:00 órától kezdődő tanítási rendtől eltérő tanítási
kezdettel kapcsolatban.
A szülői közösség és az iskola kapcsolattartása: A tanulói közösségek (osztályok, csoportok)
szülői közösségével a közvetlen kapcsolatot a gyermekközösségért felelős pedagógus
(osztályfőnök, csoportot tanító tanár) tartja. Ennek megfelelően a szülők javaslatait a
közösség választott képviselői juttatják el az intézmény vezetőségéhez a Szülői Szervezet
képviselőinek útján közvetlenül.
Szülői Szervezeti ülések: Az intézmény vezetése és a szülők közti kapcsolatot a Szülői
Szervezet

képviselőivel

történő

tanácskozáson

tartja.

A

Szülői

Szervezetet

az

intézményvezető hívja össze tanácskozásra évente legalább két alkalommal.
Szülői értekezletek: Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az
osztályfőnök tartja évente két alkalommal. A szeptemberi szülői értekezleten kapnak
tájékoztatást a szülők az előző tanévben elért eredményekről, a tanév rendjéről, feladatairól,
az osztályfőnök nevelési programjáról. A februári szülői értekezlet témája a félévi munka
értékelése, aktuális problémák megtárgyalása. A rendszeres szülői értekezletek mellett
rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök, a szülők
közösségének megbízottja az osztályközösségben felmerülő problémák megoldására vagy
feladatok elvégzésére. A szülő (gondviselő) - telefonon vagy írásban előre egyeztetett
időpontban konzultálhat bármely szaktanárral a munkatervben rögzített időpontú fogadóórán
kívül is. Ilyen jellegű megbeszélést az osztályfőnök, ill. szaktanár is kezdeményezhet.
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A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje: A szülőket a szaktanárok a tanuló
előmeneteléről, illetve az osztályfőnök vagy az iskolavezetés tagjai bármely az iskolával
kapcsolatos kérdésről, feladatokról az elektronikus napló útján tájékoztatja. A tanulót és
szüleit a félév vagy tanév zárása előtti harmincadik napig értesítjük az esetleges elégtelen
érdemjegyről.
Az SZMK szervezeti és működési szabályzata ( 6.szánni melléklet)
4.3 A tanulók közösségei és kapcsolattartásuk az intézményi vezetéssel
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 tagintézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
Az iskolai

diákönkormányzat élén,

annak szervezeti és működési

szabályzatában

meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság
áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze,
akit ezzel a feladattal - a diákközösség javaslatára - a tagintézmény-vezető bíz meg
határozott, legfeljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben - az iskolai
munkarendben meghatározott időben -

diákközgyűlést tart, melynek összehívását a

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének
szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit
- a tagintézmény-vezetőhelyettessel való egyeztetés után - szabadon használhatja.
A diákönkormányzat véleményezési jogai:
-

azSZMSZ,

-

a Házirend,

-

a 0. órák jóváhagyásáról ír alá egyetértő nyilatkozatot

-

a Pedagógiai program egyes részei.
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4.3.1

A diákönkormányzat valamint

a diákképviselők és

az iskolai vezetés

kapcsolattartási formái és rendje
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze,
akit ezzel a feladattal - a diákközösség javaslatára - a tagintézmény-vezető bíz meg.
A diákönkormányzatot segítő tanár évente 2 alkalommal (félévkor és évvégén) beszámolót
készít a diákmozgalommal kapcsolatos munkájáról.
A tanév elején a vezetőséggel történt megbeszélés alapján egyezteti a tanévre vonatkozó
cselekvési tervet, ami alapján elkészíti éves munkatervét összhangban az intézmény
munkatervével.
A konkrét programok megszervezése előtt a diákönkormányzatot segítő tanár és a
diákképviselő tájékoztatja az tagintézmény vezetését, és a felmerülő problémák esetén közös
megoldást keresnek.
4.3.2 A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása
Tárgyi feltétel:
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit - a tagintézmény
vezetéssel való egyeztetés után - szabadon használhatja.
A Szülői Munkaközösség által beszedett díjak, illetve támogatások biztosítják a működés
egyéb anyagi feltételeit ( versenyek díjazása, programok lebonyolítása).
Személyi feltétel:
-

diákönkormányzatot segítő tanár

-

diákközgyűlésbe választott képviselők

-

az osztályfőnökök, a nevelőtestület tagjai és az iskola technikai dolgozói segítik a
DÖK hatékony működését.

A diákönkormányzat szervezeti és működési rendje (5.számú melléklet)
4.4 Az iskolai sportkörök kapcsolattartása az intézményvezetéssel
Intézményünkben a tanuló ifjúság igényének megfelelően diáksportkör működik. A segítő
testnevelő és a DÖK-képviselői az iskolavezetéssel közösen döntenek a sportcsoportok
indításában. A sportkör önállóan tevékenykedik, de nem önálló jogi személy. A diák
sportkörnek az iskola minden tanulója tagja.
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Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola
igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti.
Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola
igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatott megbeszéléseken.
Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki kell kérni az
iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint az iskolai munkaterv és a
tantárgyfelosztás összeállítása előtt.
Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve az diák-önkormányzat
iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók a következő tanítási
évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik, és ez alapján - minden
év május 31-éig - javaslatot tesz az iskola igazgatójának az iskolai sportkör következő tanévi
szakmai programjára.
A szakmai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges,
felhasználható időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és
tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti el, illetve megvizsgálja azt is, hogy a településen
működő sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel vonható be.
4.5 Az intézmény külső kapcsolati rendszere
Az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását
biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást a EGRI SZC biztosítja. Az iskola
egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola tagintézmény-vezetője biztosítja az alábbi
személyekkel:
az iskolaorvosok,
az iskolai védőnők,
-

az ÁNTSZ.

A kapcsolattartás formái és módjai
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért a tagintézmény-vezető a felelős.
30

Az intézmény belső gyakorlati helyeinek ellenőrzéséért a gyakorlati oktatásvezető a felelős.
A külső gyakorlati helyekkel való kapcsolattartás a gyakorlati oktatásvezető feladata.
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Külső kapcsolat

Kapcsolat formája

EGRISZC

A törvényességi felügyeletnek megfelelően: alapdokumentumok
törvényi felülvizsgálata, normatíva meghatározás és egyeztetés,
TF elveinek és számszaki részének meghatározása.

Pedagógiai Intézet

Továbbképzések (szakmai akkreditált), információértelmezés
versenyek koordinációs kérdései.

Nevelési Tanácsadó

SNI- tanulók szakvéleményezése, tanulók átirányítása iránti
véleményezése.

Családsegítő Intézet

Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók segítése, szociális
környezetének, feltérképezése.

Gyermekjóléti

Magántanulói

Szakszolgálat

szüneteltetése miatti konzultáció.

Heves Megyei Tanulási Vizsgálatok

jogviszony,

kérése,

illetve

tantárgyi

tanulói

jogviszony

felmentésekhez

szakértői

Vizsgáló vélemények kérése.

Képességet

szakértői és Rehabilitációs
Bizottság
Más oktatási intézmények

Beiskolázási

kérdések,

verseny-

és

információs

jellegű

kapcsolok
minőségirányítási szempontú kapcsolatok, tanuló átirányítása,
illetve átvétel szervezése.
Iskola

egészségügyi, Pályaalkalmassági vizsgálat a szakmára jelentkező tanulók

biztosítási szolgáltatások

esetében
szűrés.

Gyakorlati oktatását végző Tanulószerződések, gyakorlati munkahelyek kérdésköre.
gazdasági egységek
HKIK

Tanulószerződések, gyakorlati munkahelyek kérdésköre

RÉV Eger

Tanulók segítése , tanácsadás

A kapcsolattartás módjai: telefon, E-mail, hagyományos levél, személyes tárgyalás.
Az iskola rendszeres munkakapcsolatai
Az iskola rendszeres munkakapcsolatban áll az alábbi intézményekkel, szervezetekkel,
gazdálkodókkal.
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Helyi társadalmi egyesületek
-

Eger Idegenforgalmáért Egyesület

-

Bükki Nemzeti Park

-

Egri Csillagok Zrt.

-

EKE Károly Róbert Főiskola

-

Eszterházy Károly Egyetem.

Helyi termelők, gazdálkodók szervezetek
Az alábbi helyi, fiatalokkal foglalkozó intézmények és ifjúsági szervezetek
-

Egri Diákok Egyesülete

-

Nevelési Tanácsadó

-

ÁNTSZ

-

Heves megyei Rendőr- főkapitányság, valamint az Egri Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya

-

Családsegítő Intézet

-

Oktatási Hivatal Szabálysértési Főosztály

-

Heves Megyei-Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Egészségfejlesztési és
Igazgatási Osztály

-

RÉV Eger

Külföldi iskolákkal és hazai civil és szakmai szervezetek
-

Rákóczi Szövetség országos és helyi szervezete

-

Lycée Hotelier St. Méen le Grand partneriskola, mint ERASMUS+ kapcsolat

4.6 A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel történő kapcsolattartás formája és
rendje:
A külső gyakorlati helyekkel való kapcsolattartás a gyakorlati oktatásvezető feladata. Formái:
telefon, személyes találkozó, e-mail.
Évente a munkatervnek megfelelően kerekasztal megbeszélés lebonyolítása az iskolában ,
amely során a gyakorlati képzést biztosító munkahelyek képviselőivel együtt a törvényi
változások, aktuális gondok megbeszélése történik.
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5. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek jogkörei és fórumai
5.1 Az intézmény nevelőtestületének jogkörei
A nevelőtestület - a köznevelési törvény 70. § alapján - a nevelési-oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény
valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. A nevelési és oktatási
intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési - oktatási intézmény
működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban
meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés
formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. A
szakm acsoport-vezetők és az osztályfőnökök m unkájuk tám ogatására egy-egy laptopot kapnak
az iskolában történő használatra. Ezeket a számítógépeket az iskolában kell tartani és

használni, egyedi esetben a laptopokat a pedagógusok otthonukban is használhatják. Nem
szükséges engedély a tanári laptopok és más informatikai eszközök iskolán kívüli, a
pedagógiai programban szereplő rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban történő
használatakor.
5.2 A nevelőtestület fórumai:
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
-

tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,

-

félévi és év végi osztályozó konferencia,

-

tájékoztató és munkaértekezletek,

-

nevelési értekezlet,

-

rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító,
megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából. A nevelőtestület döntést igénylő
értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy,
a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír
alá.
34

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének
elemzését,

értékelését (osztályozó értekezletek)

az osztályközösségek problémáinak

megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott
osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztály értekezlet
szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális
problémáinak megtárgyalása céljából.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza,
kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással
dönt. A szavazatok egyenlősége esetén a tagintézmény-vezető szavazata dönt. A döntések és
határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban a tagintézmény-vezető által kijelölt napon
tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet a tagintézmény-vezető vagy a megbízott
helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén - az iskolavezetés által kijelölt időpontban osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület. Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési,
illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja,
akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. A nevelőtestületi értekezletre - tanácskozási
joggal - meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is.
A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól indokolt esetben - a tagintézmény-vezető adhat felmentést.
5.3 A nevelőtestület döntései, határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait - jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással hozza. Amennyiben a nevelőtestület bármely tagja javaslatot tesz a titkos
szavazásra és ezt a többség elfogadja, a nevelőtestület titkosan szavaz. Döntési jogkör esetén
az eredményes szavazáshoz a szavazatok 50%+l fő szükséges, határozatok esetén egyszerű
szótöbbség is elegendő. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A
döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.
5.4 A nevelőtestület által átruházott feladatkörök, és az azokból adódó beszámoltatásuk
kötelezettségek szabályai
A nevelőtestület a jogszabályokban meghatározott jogköréből az alábbi esetekben az alábbi
fórumokra vagy személyekre ruházza át:
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az adott osztályt tanító pedagógusok közösségére, akik az az intézményvezető vagy
helyettese jelenlétében osztályozókonferencián döntenek:
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének, osztályozóvizsgára vagy évfolyamismétlésre
utasításának esetében.
-

a fegyelmi tárgyaláson - a tanulók fegyelmi eljárást igénylő ügyeiben.

a szakmai munkaközösségekre :
- a taneszközök, tankönyvek kiválasztását,
-

pedagógus alkalmazásának véleményezését,

-

munkaközösség-vezetők munkájának véleményezését,

-

intézményi szakmai, módszertani programok összeállítását,

-

a munkaközösség tagj ainak tantárgyfelosztásához j avasl áttétel ét,

-

a munkaközösség tagj ainak jutalmazására, kitüntetésére j avaslattételt.

A munkaközösségek évente írásban, továbbá a tanévzáró értekezleten szóban beszámolnak a
j oggyakorl ásukról.
A nevelőtestület javaslatára vagy az intézményvezető megbízására meghatározott feladatra
(pl. a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére) alkalmilag bizottságot
vagy munkacsoportot hozhat létre (fegyelmi, felvételi, választási stb.). A létrehozott
bizottságok vagy munkacsoportot munkájuk végeztével beszámolnak a tagintézmény
vezetőnek és a nevelőtestületnek.
5.5 Szakmai munkaközösségek és az általuk végzett feladatok
A köznevelési törvény 71. § szerint a szakmacsoport részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A szakmacsoportok segítséget
adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A szakmacsoport
alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a
gyakornok vezetőtanárának megbízására. A szakmacsoport tagjai - a tagintézmény-vezető
megbízására -

részt vesznek az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső

értékelésében, valamint a próba érettségi lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek
megszervezésében.
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A következő szakmacsoportok működnek intézményünkben:
-

humán,

-

idegen nyelvi (angol, német, francia),

-

természettudományi-testnevelés

-

szakmai: vendéglátás- turizmus

-

szakmai: szépészet

-

osztályfőnöki.

A szakmacsoport vezető feladata a csoport tevékenységének szervezése, irányítása,
koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a
pedagógusok között. A szakmacsoport vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az
intézmény vezetőjének a csoport tevékenységéről, összeállítja a szakmacsoport munkatervét,
írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt az elvégzett munkáról. A
szakmacsoport-vezetők munkáját a, testnevelés kivételével szakmacsoport-vezető helyettesek
segítik.
A szakmacsoportok tevékenysége
A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján - a pedagógiai programmal és az éves
munkatervvel összhangban.
A szakmacsoportok feladatai:
-

Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai
színvonalát.

-

Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében, ezért a szakmacsoport-vezetők
rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével.

-

A szakmacsoport a munkatervben foglaltak alapján részt vesz az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének
kidolgozásában.

-

Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. A
fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek.

-

Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a
megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek a tanulók számára.

-

Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
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-

Szükség szerint szervezik a pedagógusok továbbképzését.

-

Az osztályozó vizsgák, a próba érettségi vizsgák írásbeli tételsorait folyamatosan
fejlesztik.

-

Támogatj ák a pályakezdő pedagógusok munkáj át.

-

Az intézménybe pályakezdőként kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló
szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga
munkáját, tapasztalatairól félévente referál az intézmény vezetőinek.

5.6 A szakmacsoport-vezető jogai és feladatai
-

Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a
szakmacsoport éves munkatervét.

-

Irányítja a szakmacsoport tevékenységét.

-

A tagintézmény-vezető által kijelölt időpontban a szakmacsoport-vezető társai
jelenlétében beszámol a csoport munkájának eredményeiről, tapasztalatairól.

-

Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart.

-

Tájékozódik a szakmacsoport munkájáról, munkafegyeleméről és intézkedést
kezdeményez a tagintézmény-vezetőnél; valamint a szakmacsoport minden tagjánál
órát látogat.

-

Képviseli állásfoglalásaival a szakmacsoportot az intézmény vezetősége előtt.

-

Állásfoglalása, javaslata,

véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni

szakmacsoport tagjait.
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6 Az intézmény működési rendje és az intézményben történő benntartózkodás szabályai
6.1 A tanév helyi rendje
6.1.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg:
-

az alapító okirat

-

a szervezeti és működési szabályzat

-

a pedagógiai program

-

a házirend.

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:
-

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

-

egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).

Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. A tagintézmény alapító okiratát az
EGRI SZC készíti el, illetve - szükség esetén - módosítja.
A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
1. Az intézmény pedagógiai program ját , ennek részeként az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a Nemzeti Köznevelési Törvény 7.§ (1) a) bekezdésében
meghatározottakat.
2. Az iskola helyi tantervét a 7.§ (1) b) értelmében, ennek keretén belül annak egyes
évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon
választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és
követelményeket.
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3. A 7.§ (1) c) értelmében, a szakmai oktatást meghatározó szakmai programot.
4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi

segédletek és taneszközök

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának
kötelezettségét.
5. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének,
minősítésének formáját.
6. A

közösségfejlesztéssel,

az

iskola

szereplőinek

együttműködésével

kapcsolatos

feladatokat,
7. a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,
8. a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,
9. a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét,
10.

a középszintű érettségi vizsga témaköreit,

11.

a középszintű szakmai érettségi vizsga témaköreit,

12.

a szakmai vizsgák témaköreit,

13.

a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület véleményezi, és fogadja el és a tagintézmény-vezető
jóváhagyásával lép életbe. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető a tagintézmény
vezetői titkárságon, továbbá olvasható az intézmény honlapján.
Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor
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be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy
példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi
rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.
6.1.2 A tanév helyi rendje:
A tanév kezdetét és végét az EMMI hatályos rendelete határozza meg. A szorgalmi idő a
tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáróval fejeződik be.
A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves
munkatervben. A tanév helyi rendjében jelentős esemény az intézményi vizsgáztatás (felvételi
eljárás, érettségi, szakmai vizsgák, pótvizsgák), melyet szintén rögzíteni kell a munkatervben.
A tanév helyi rendjét elfogadása előtt a szülői választmány véleményezi.
Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte
kötelező, az iskolavezetés által meghatározott, az alkalomhoz illő öltözékben.
A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait, a balesetvédelmi és tűzrendészeti
előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, és az első szülői
értekezleten pedig a szülőkkel. Az intézmény belső rendszabályait az intézmény Web-lapján
közzé kell tenni.
6.2 A vezetők intézményben történő tartózkodásának rendje:
Az intézményvezető a tanévre megállapított heti beosztás szerint tartózkodik az iskolában.
Heti 40 órás teljes munkaidejéből, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 2 óra. A
kötött munkaidő feletti munkaidő részében az intézményvezetői feladatokat látja el.
Az intézményvezető-helyettesek és a gyakorlati oktatásvezető a tanévre megállapított heti
beosztás szerint tartózkodnak az iskolában. Heti 40 órás teljes munkaidejükből, a nevelésseloktatással lekötött munkaidejük heti 4 óra. A kötött munkaidő feletti munkaidő részében az
intézményvezető-helyettesi feladatokat látják el.
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6.3 a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (noks dolgozók) és más közalkalmazottak
munkarendje
Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottainak munkarendjét - a jogszabályok
betartásával - az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében.
Munkaköri leírásukat az intézményvezető készíti el. A NOKS dolgozók (iskolatitkár,
rendszergazda) esetében az intézményvezető-helyettesek tesznek javaslatot a napi munkaidő
összehangolt kialakítására, változtatására, a szabadságok kiadására. A nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét, munkaidő beosztását a munkaköri leírásuk
tartalmazza.
6.4 Pedagógusok munkarendje
A nevelési-oktatási

és a pedagógiai

szakszolgálati intézményekben pedagógus

munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes (40 óra) munkaidejének nyolcvan százalékát (a
továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a
munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással
lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, amelybe bele
kell számítani legfeljebb heti két-két óra időtartamban a pedagógus által ellátott
osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy munkaközösség vezetéssel összefüggő
feladatok, továbbá legfeljebb heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási
intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát. E
szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök
esetében az e bekezdésben foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra
fordítandó részeinek arányát. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés
oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést lát el.
Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az
arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.
A pedagógusok munkabeosztását, feladatait a tantárgyfelosztás, az órarend, benne a
helyettesítési rend, a munkaterv illetve az intézményvezetés határozza meg. A megtartott
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órákat sorszámmal ellátva az elektronikus naplóban vezeti a szaktanár, amely egyben a
pedagógus munkaidő-nyilvántartásának alapja.

A pedagógusok napi munkarendjét,

felügyeleti és helyettesítési rendjét az intézményvezető-helyettesek állapítják meg és az
intézményvezető jóváhagyásával az iskola órarendjének függvényében. A konkrét napi
munkabeosztások összeállításánál az iskola feladatellátásának, zavartalan és szakszerű
(helyettesítések) működésének biztosítását kell figyelembe venni.
Az intézményvezetőség tagjai - a fenti alapelv betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb
szempontok figyelembe vételére. A pedagógus köteles munkakezdés előtt 15 perccel
munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni. Köteles jelenteni a munkából való
rendkívüli távolmaradását, és annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott
munkanapon 7 óra 40 percig az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy a
helyettesítésről intézkedhessenek.
Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb
a tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tanórák elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. A
tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. A szabadságok és szabadnapok kiadását jogszabályok
határozzák meg. A pedagógusok szabadságukat elsősorban a szünetekben vehetik igénybe. A
szabadságok

igénybevételét

szabadságengedélyen kérhetik.

a

pedagógusok

legalább

egy

héttel

korábban

Tartós helyettesítés esetén, amennyiben a feladat ellátása

szakszerű helyettesítéssel nem oldható meg, ezt a tényt az intézményvezető haladéktalanul
jelzi a szakképzési centrum főigazgatójának.
6.5 Az intézmény tanulóinak munkarendje
A tanulók munkarendjét a házirend határozza meg. A házirend szabályait a nevelőtestület —
az intézményvezető

előterjesztése után —

az

érintett közösségek véleményének

egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása az iskola minden tanulójára és az iskolában
tartózkodó személyekre nézve kötelező.
A tanuló a számára órarendben meghatározott tanítási idő alatt csak osztályfőnöke,
osztályfőnök által erre a célra felkért tanár vagy az iskolavezetés valamely tagjának írásbeli
engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét az
iskolai rendszabályok határozzák meg.
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6.6 Az intézmény nyitva tartása
Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de
legfeljebb 19.00 óráig van nyitva. Az intézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint
tart nyitva munkanapokon 08:00 - 16:00-ig.
A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az
iskolába járó tanulók szüleit és a EGRI SZC képviselőit) - vagyonbiztonsági okok miatt csak
kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.
Az épületbe való belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat.
Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak a tagintézmény
vezető, vagy a tagintézmény-vezetőhelyettes adhat engedélyt. A tanítási idő alatt a tanulók az
épületet csak engedéllyel hagyhatják el.
6.7 A benntartózkodás rendje, be- és kilépés a nevelési-oktatási intézmény épületéből
6.7.1 A belépés és benntartózkodás rendje az iskolával jogviszonyban állók részére
(diákok, alkalmazottak, felnőtt oktatásban résztvevők)
a. Az épületbe valamennyi alkalmazottnak és tanulónak a főbejáraton, a portaszolgálat előtt
lehet belépni munkakezdéskor, illetve a tanítási nap kezdetén.
b.

A tanítási idő végén a tanulók, valamint munkaidejük leteltével az alkalmazottak szintén
csak a főbejáraton át hagyhatják el az épületet.

c.

Tanulóink az iskolát tanítási időben csak osztályfőnöki vagy igazgatói engedéllyel
hagyhatják el. Ez alól kivételt képez, ha szülő/gondviselő személyesen viszi el
gyermekét, vagy erre írásbeli engedélyt ad.

d.

Pedagógus a kötött munkaidejében nem hagyhatja el az épületet az intézményvezető
tájékoztatása nélkül. Ez alól kivételt képez, ha a kötött munkaidő feladatai csak
intézményen kívül láthatók el, vagy az intézményvezető a pedagógus számára külső
munkát rendel el.

e.

Nem pedagógus dolgozó munkaidejében az épületet csak a munkaidejére járó,
munkaköri leírásában megjelölt időre hagyhatja el.
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6.7.2 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
a nevelési-oktatási intézménnyel (szülők és más külső személyek)
A tanítási, illetve foglalkozási idő alatt az iskolába belépőket a portás fogadja, majd a keresett
felnőtt személy megérkezéséig a vendég az iskola előterében várakozik.
Az iskola által szervezett rendezvényeken való részvételre a rendezvény jellegétől függően
meghívott személyek jogosultak. Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken
illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. Amennyiben figyelmeztetés ellenére sem
hagyják el az iskola, illetve az iskolai rendezvény helyszínét, az intézmény vezetése nyomban
értesíti az eljárni illetékes hatóságot.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók csak hivatali időben - 8.00 és 16.00 óra között -,
az ügyintézéshez szükséges időtartamig tartózkodhatnak az épületben
6.8 A tanítás (foglalkozási) órák, valamint az óraközi szünetek rendje, időtartama
-

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a
kötelező tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (tagintézmény-vezetői
engedéllyel) azok előtt szervezhetők.

-

A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott
időben kezdődik, valamint fejeződik be. A szünetek 10 percesek, kivéve a 6. óra utáni
szünet, amely 20 perces. Az iskola az étkezést külső helyszínen biztosítja. A tanulók
elhagyhatják az iskola területét ebédszünetben étkezés céljából.

-

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a
tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra a tagintézmény
vezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatok, kivételt
indokolt esetben a tagintézmény-vezető tehet. A kötelező orvosi és fogorvosi
vizsgálatok a tagintézmény-vezetőhelyettes által előre engedélyezett időpontban és
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.

-

Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik.
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7. Az iskolaépület és a helyiségek használati rendje
7.1 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek általános használati rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
-

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,

-

a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,

-

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

-

az energiafelhasználással való takarékoskodásért,

-

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit,
stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A
foglalkozásokat követően - a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus
felügyelete mellett - lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A
szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó
belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára
kötelező.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a
tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve - a tanítási órákat követően - a
technikai dolgozók feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit - az intézmény vezetéssel
való egyeztetés után - szabadon használhatja.
Az iskolában párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet.
Az iskola helyiségeinek használói felelősek az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért
az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért a tűz- és balesetvédelem, valamint a
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munkavédelmi szabályok betartásáért az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
7.2 Az intézmény létesítményeinek bérbeadása
A létesítmények bérbeadása az Egri Szakképzési Centrum jóváhagyásával történhet.
7.3 Reklámtevékenység az iskola területén
Az iskolában a jogszabályokban engedélyezett reklámtevékenység folytatható, amely nem
közvetlenül személyre irányuló és/vagy amely a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal,
a környezet-védelemmel, jótékonysággal, a tanulással, illetve kulturális tevékenységgel függ
össze. Reklámanyagot kihelyezni csak a tagintézmény-vezető előzetes engedélyével lehet. Az
engedélyt írásban a titkárságon kell megkérni, a reklámanyagot az iskola pecsétjével ellátva
lehet kihelyezni.
7.4 A tanulók díjazásának mértéke
Intézményünk a tanulók által készített termékeket nem értékesítheti, így bevételre nem tesz
szert.
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8. Egyéb, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendje
8.1.A tanórán kívüli foglalkozások célja
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei,
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli

egyéb

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát a tagintézmény-vezető és
helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról
naplót kell vezetni.
8.2 Tanórán kívüli foglalkozások
A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a
munkaközösség-vezetők és a tagintézmény-vezető egyeztetése után lehet meghirdetni. A
foglalkozást a szakmacsoport-vezetőjének javaslatára a tagintézmény-vezetőhelyettes által
megbízott pedagógus tartja. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell
vezetni.
-

Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv
tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével.

Az

ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SZMSZ és a szóbeli utasításoknak
megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.
-

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését
célozza. A tanulók intézményi, városi, és országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos
versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktanárok és a szaktárgyi
munkaközösségek felelősek.

-

A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást a szakmacsoport-vezetőjének
javaslatára a tagintézmény-vezetőhelyettes által megbízott pedagógus tartja.

-

Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult
idegen nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során
közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és a partner
oktatási intézményekről. Külföldi utazások a tagintézmény-vezető engedélyével és
pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők.
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-

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes
és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A
tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit tagintézmény
vezetői utasításban kell szabályozni.

8.3 Felnőttoktatás formái
Az iskolában nappali munkarend szerinti felnőttoktatás működik a 12. évfolyamtól a 13.
évfolyamig. Ezeken a foglalkozásokon a hallgatók részvétele kötelező. Felnőttoktatás
iskolarendszerű formában a törvény által meghatározott és a fenntartó által engedélyezett
szakokon indítható. Iskolánkban iskolarendszeren belül esti tagozatos oktatás történik. A
felnőttek oktatása helyi tantervek alapján, szakmai elméleti és szakmai gyakorlatokon valósul
meg. A képzésre való időrendi jelentkezés felvételt jelent, meghatározott létszámban.
8.4 Iskolai sportkör:
Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell
elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri
csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni. Az iskolai sportkör
foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek (udvar, tornaterem),
valamint sport eszközeinek használatát.
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9. Az intézmény hagyományainak ápolása
9.1 Az intézményi hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
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.
9.2 A hagyományápolás külsőségei
Az intézmény címere
A hagyományoknak megfelelő
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete
-

Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz.

-

Fiúknak: öltöny, fehér ing, nyakkendő.

9.3 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések rendje:
-

Minden évben, február végén, megrendezésre kerül a testnevelés szakmacsoport által
szervezett városi versenyek elődöntői.

-

A tanév elején gólyatábort szervez a diákönkormányzat, amelynek keretében
bemutatják az elsősöknek az iskolát. A rendezvény megszervezése és lebonyolítása
az iskola diákönkormányzatnak a kötelessége.

-

A l l . osztályosok szervezésében diáknapot (Szent Lőrinc napok) rendezünk. Ennek
időpontját a tagintézmény-vezető és a diákönkormányzat egyeztetése után a
tantestület jelöli ki az iskola munkatervében. A rendezvény megszervezése és
lebonyolítása a l l . osztályok osztályfőnökeinek kötelessége.

-

Az iskolai hagyományoknak megfelelően a végzős osztályok felelősek az iskolai
szalagavató rendezvényén a műsorokért.

-

Karácsonyi Gálaműsor

-

Egészségnap és sportnap
Magyar Nyelv Napja

-

Christmas Party- vetélkedő, teaház

-

Countries and Culture - kulturális verseny angol nyelven,
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-

Szent Lőrinc klub szervezése szakmai programokkal

51

10.

Intézményi

dokumentumok kezelésének,

hitelesítésének, kiadmányozásának,

nyilvánosságra hozatalának rendje
10.1 Az iskolai dokumentumok kezelésének, hitelesítésének, kiadmányozásának a
rendje:
Az intézményi iratok átvételével, készítésével, nyilvántartásával, tárolásával, kezelésével,
selejtezésével, levéltárba történő átadással kapcsolatos feladatait, valamint a tanügyi
nyilvántartások, oktatási záradékok kezelésének szabályozásának módját az igazgató által
készített intézményi iratkezelési szabályzat tartalmazza. (3 .számú melléklet)
10.2 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott

elektronikus

kapcsolatban

elektronikusan

előállított,

hitelesített

és

tárolt

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény

tagintézmény-vezetője

alkalmazhatja

a

dokumentumok

hitelesítésére.

Az

elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
-

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,

-

az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,

-

a tanulói j ogviszonyra vonatkozó bej elentések,

-

az október l-jei pedagógus és tanulói lista OSA-nak megfelelően.

-

azon a tanulók esetében, akik év közben iskolaváltás vagy egyéb okból távoznak az
intézményből, mielőtt kiírásra kerülnének az E-naplóból, napló kivonatot kötelező
kinyomtatni! Ezt a dokumentumot kötelező a törzslap mellett tárolni a tanév végéig!

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és a
tagintézmény-vezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
A 229/2012 Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény végrehajtásáról
értelmében az 1§ -nak megfelelően minden adatot nyilvántartunk a KIR-rendszerben. Az
adatok a jelszóval rendelkező személyek számára elérhetőek. Az adatok feltöltésével és
kezelésével megbízott személyek rendelkeznek jelszóval.
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A z egyéb elektronikusan m egküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. Az

így előállított dokumentumok az iskolai titkárságokon nyomtatott, illetve elektronikus
adathordozóra mentett állapotban kerülnek tárolásra.
Nyomtatott formában az október 1-jei állapotnak megfelelő; az 1. félév zárása utáni állapotú;
illetve a tanév végi mentett adatokat állítjuk elő és irattárazzuk.
Havi gyakorisággal elkészül a pedagógusok által megtartott órák nyilvántartása (teljesítmény
nyilvántartó adatlap), amely munkaügyi ellenőrzés után irattárba kerül. Az adatlapot a kollégák
az ellenőrzést végző személy illetve a tagintézmény-vezető írják alá.
Féléves gyakorisággal kell kinyom tatni a tanulók által elért félévi eredményeit, a tanulók

igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait
tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola
körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a
szülőnek.
Tanév végén az elektronikus napló adataival tökéletesen megegyező törzslapot és papír alapú
bizonyítványt állít ki az osztályfőnök.
Eseti gyakorisággal nyom tatni lehet a tanuló előmeneteléről, az igazolt és igazolatlan óráiról

naplómásolatot az azt kérő hivatalos szerveknek.
Adatok kiadásának eljárási rendje
Az intézményi adatok kezeléséről az Adatkezelési szabályzat rendelkezik, mely az SZMSZ
melléklete.(3 számú melléklet)
Az adat- és iratkezelési szabályzat értelmében, tanulói és egyéb bizalmasan kezelendő
adatokat csak az intézmény vezetőjének írásbeli engedélyével adhatunk át írásbeli
megbízással rendelkező személynek további felhasználásra. Az adatátadással egy időben
átvételi elismervényt kell aláírnia. Az Egri Szakképzési Centrum működési körébe tartozóan
adatkezelését, adatvédelmét, annak belső szabályait a természetes személyek személyes
adatainak kezelésével összefüggésben a 2. számú mellékletben szabályozza.(2.számú
melléklet:Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat)
Az adatok átadása után az illető kötelessége az azokkal történő felelősségteljes bánás.
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A kiadható adatok formája:
-

elektronikus felület kimentett adatbázisa (PDF),

-

papíralapú iratok csak helyben tanulmányozhatók át, kiadásuk tilos.

Szükséges dokumentumok:
-

írásbeli kérvény,

-

határozat (az adatátvétel ellenjegyzése).

10.3 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Intézményünkben elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentum
Az elektronikus napló (KRETA-napló), mely akkreditált naplószoftver, így papír alapon nem
állítunk elő haladási és osztályozónaplókat. Ezek a dokumentumok elektronikusan
hitelesítettek. Az elektronikus naplózás során készülő minden egyéb dokumentumot papír
alapon is előállítunk. Az elektronikus napló teljes adatállományát évente 2 példányban
adathordozón archiváljuk. A tanév végén az osztályozó naplókat kinyomtatjuk, és hitelesítve
5 évig megőrizzük az iskola irattárában.
10.4 A kiadmányozás rendje
A kiadmány az intézményi ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény
stb. számára készült hivatalos irat. Hivatalos irat csak magasabb vezető engedélyével
készülhet.
Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi személyek az alábbi
ügyekben rendelkeznek:
intézményvezető: minden irat esetében
tagintézmény vezető-helyettesek: a tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi irat esetében - kivéve a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és módosításával
összefüggő iratokat, az iskola alapdokumentumai eredeti példányainak aláírását, valamint az
iskola pályázati és gazdasági kötelezettségvállalással kapcsolatos ügyeit
Az intézményvezető

öt napnál hosszabb távolléte esetén, amennyiben fenti irattípusok

kiadmányozása nem tűr halasztást, az igazgatóhelyettesek is aláírhatnak. Ebben az esetben
haladéktalanul tájékoztatni kötelesek az igazgatót.
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iskolatitkárok: munkaköri leírásukban rögzített ügytípusok esetén kezelésekor, így tanulói
jogviszony-igazolások, ideiglenes diákigazolvány igazolások kiadásakor.
osztályfőnökök: félévi értesítők kiadásakor, tanulói törzslapok vezetésével együtt járó
adminisztráció kapcsán, igazolatlan mulasztásokról szóló szülői tájékoztatók elkészítésekor,
valamint hivatalos szervek megkeresése esetén osztályfőnöki jellemzések elkészítése során,
szaktanárok: pedagógiai szakszolgálatok megkeresése esetén tanítványaik teljesítményével
kapcsolatos szaktanári vélemények elkészítése kapcsán.
10.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága :
Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai Programja, Házirendje nyilvános,
minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. Ezek egy-egy egy példánya a következő
helyeken található meg: az iskola irattárában , az iskola titkárságán , az iskolai honlapon.
A tájékoztatáskérés rendje a főbb iskolai dokumentumokra vonatkozóan:
A házirendről az osztályfőnökök minden év elején tájékoztatást nyújtanak a tanulóknak és a
szülőknek.
Évente legalább egy alkalommal az intézményvezető tájékoztatást nyújt a szülői közösségnek
az iskolai dokumentumok aktualitásairól, változásairól, és válaszol a szülői kérdésekre a főbb
dokumentumokkal kapcsolatban.
Ezen alkalmakon túl tájékoztatás kérhető az igazgatósági fogadóórákon, melyek rendjét az
éves munkaterv tartalmazza.
Egyéb iskolai

dokumentumok nyilvánossága:

Az egyéb iskolai

dokumentumok

nyilvánosságának mértékét és lehetőségeit jogszabályok, az iskola iratkezelési szabályzata és
adatkezelési szabályzata határozza meg. Mivel valamennyi adat csak célhoz kötötten
használható fel és továbbítható,
10.6 Adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
A pontban jelölt adatkezelés és továbbítás a 3.számú mellékletben, az Irattári Szabályzatban
és az iratkezelési tervben szabályozott.
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11. A tanulók egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendje
11.1 Iskolaorvosi ellátás
Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi
intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. A szerződéses megállapodás alapján az
iskolaegészségügyi ellátás a következőkre terjed ki:
-

• a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,

-

• könnyített és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,

-

• színlátás és látásélesség-vizsgálat,

-

• fogászati kezelés,

-

• egészségügyi felvilágosítás tartása,

-

• a beteg tanulók aktuális orvosi kezelése.

Iskolaorvos és iskolavédőnő biztosítja az iskolaegészségügyi szolgálatot. Rendelési idő:
kedd, csütörtök: 8:00-12:00
Védőnői tanácsadás: kedd, csütörök: 12:00-14:00
11.2 Egészséges életmódra nevelés
Az intézmény nevelési programjának kiemelt része az egészségnevelés és a környezeti
nevelés programja. A program részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és a
konkrét feladatokat. Különösen meg kell ismertetni a tanulókkal az alkalmazás szintjén:
-

a testi-lelki harmónia összefüggéseit,

-

az egészséges életmód, stresszmentes életvezetés jellemzőit,

-

a helyes táplálkozás és testmozgás j elentőségét,

-

az egészségre ártalmas hatásokat,

-

a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját.
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12. A tanulói fegyelmi-, és az azt megelőző egyeztető eljárások részletes szabályai
A 20/2012. (VIII. 31.) E M M I rendelet 4.§ (l)/q szakaszában fo g la lta k alapján a tanulóval
szem ben lefolytatott feg yelm i eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
-

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.

-

A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes
megbeszélés révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tény érői, valamint
a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.

-

A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.

-

A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat - mérlegelésük után a szükséges
mértékben - a határozati javaslatba beépítik.

-

A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.

-

A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni a
tagintézmény-vezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.

-

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell
csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.

-

A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.
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-

A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával)
meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

A fenti eljárási rendet, az intézmény szabályait és érdekeit súlyosan sértő esetekben
alkalmazzuk, egyébként ettől eltérő, tagintézmény-vezetői hatáskörbe tartozó, gyorsított
eljárást folytatunk le. (8 mellékletben a Fegyelmi eljárási rend)
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13. Az intézményi védő- és óvó előírások
13.1 Munkavédelmi és baleset megelőzési oktatás
Intézményi dolgozók számára:
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart a tagintézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi
felelős megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát
dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
Tanulók számára:
A tanulókra vonatkozó általános védelmi szabályokat a HÁZIREND tartalmazza. A
tűzvédelmi előírásokat az intézmény Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza (mellékletben).
Osztályfőnökök, kollégiumi nevelők a tanulókat a tanév kezdetekor, továbbá a tanulmányi
kirándulást megelőzően tűz-és munkavédelmi oktatásban részesítik. Az oktatás megtartását a
tanulók aláírásukkal hitelesítik. A szaktanárok, munkájuk során figyelemmel kísérik a tanulók
munkakörnyezetét, a testi épséget veszélyeztető tényezőket elhárítják. Ha ez saját hatáskörben
nem oldható meg, akkor haladéktalanul értesítik az intézmény vezetőjét vagy a helyetteseit.
13.2 Tanulói balesetek megelőzése
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi
tájékoztatót tart, amelynek során - koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten - felhívja a
figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola
közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét
és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak
tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen
tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az enaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat
belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév
elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell
ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett
használhatják. Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára
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minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely
tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető
pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus,
aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a
kormányhivatalnak történő megküldését a tagintézmény-vezető által megbízott munkavédelmi
felelős végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős
megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni
kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket
csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása a
tagintézmény-vezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez
kötheti az eszköz órai használatát.
13.3 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következi intézkedéseket:
-

a sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges orvost kell hívni,

-

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

-

minden

tanulói

balesetet,

sérülést,

rosszullétet

azonnal

jelezni

kell

az

intézményvezetőnek.
E feladatok ellátásában a tanulói baleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell
vennie. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tenni,
akkor feltétlenül orvost kell hívni, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
13.4 Egészségügyi ellátás
Az iskola dolgozói és tanulói külön jogszabályban előírt egészségügyi vizsgálatokon vesznek
részt
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Az iskola vezetője a fenntartó segítségével biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői)
munka feltételeit.
13.5 Rendkívüli esemény és bombariadó esetén szükséges teendők
Az intézmény 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, a kollégium diákjainak, nevelőinek és alkalmazottainak
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 történi fenyegetés.

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetőjével, illetve valamely
intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult
felelős vezetők:
-

intézményvezető

-

intézményvezető-helyettesek

-

gyakorlati oktatásvezető

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
-

intézményvezetőt,

-

tűz esetén a tűzoltóságot,

-

robbanással történi fenyegetés esetén a rendőrséget,

-

személyi sérülés esetén a mentőket,

-

egyéb

esetekben

az

esemény

jellegének

megfelelő

rendvédelmi,

illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézkedésre jogosult vezető, vezetők
szükségesnek tartják.
Minden felmerülő rendkívüli eseményről az EGRI SZC Egri főigazgatóját haladéktalanul
kötelező tájékoztatni.
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A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (Vili.31.) EMMI
rendelet 4. § (l)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár
esetenként , az iskolatakarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles
ellenőrizni , hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem

tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul
kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Bom bariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:

1. Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal,
vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal
bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdasági iroda dolgozóinak.
Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata
nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
2. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével
történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
3. Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület - ezzel
ellentétes utasítás hiányában - a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő
dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a je le n lévő és hiányzó
tanulókat haladéktalanul megszámolni,

a

tanulók kíséretét és felü g yeletét ellátni , a

tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.
4. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
5. Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola
tagintézmény-vezetője haladéktanul köteles az eseményt az EGRI SZC-nak és a
Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi
folytatásának megszervezéséről.
6. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor a munkavállaló törekedjék arra, hogy
a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzen minél több tényt megtudni a
fenyegetéssel kapcsolatban.
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7. A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó
által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy
pótlólagos tanítási nap elrendelésével.
13.6 Katasztrófavédelmi intézkedési terv
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 19. § (1) bekezdése, és a kapcsolódó jogszabályok - a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet,
54/2014. (XII.5. ) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat - értelmében
készült el az intézmény intézkedési terve, amelyet a 9. számú melléklet tartalmazza.

63

14. Záró rendelkezések és mellékletek
I. legitimációs záradékok
II. a nevelőtestületi értekezletről készült jegyzőkönyv és jelenléti ív
III. mellékletek.
1. Könyvtár SZMSZ
2. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
3.Iratkezelési Szabályzat és Iratkezelési Terv
4. Belső ellenőrzési Terv
5. DÖK SZMSZ
6.SZMK SZMSZ
7. Munkaköri leírások
8. Fegyelmi eljárási rend
9. Katasztrófavédelmi terv
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) a tagintézmény vezetője módosíthatja, a
nevelőtestület kezdeményezheti módosítását, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat
véleményének kikérésével.

(v

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket a
mellékletek, mint önálló szabályzatok tartalmazzák.
Ezek a szabályzatok, mint igazgatói utasítások, az SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók.

Eger,2018. 08.31.

Palencsárné Kasza Marianna
tagintézmény-vezető

Fábri E
Egri Szakképzési Ce

NEVELŐTESTÜLETI EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT

Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskola nevelőtestülete 2018. 08.31. napján
megtárgyalta és elfogadta.

Eger, 2018.08.31.

\áx- it\
Palencsárné Kasza Marianna
tagintézmény-vezető

Várnainé Sütő Emőke
a nevelőtestület képviselője

DIÁKÖNKORMÁNYZAT VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA

Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskola diákönkormányzata 2018. 08.29.
napján véleményezte és elfogadását támogatta.

Eger, 2018.08.29.

^

h Lb

y

Tóth Boglárka
Diákönkormányzat elnöke

SZÜLŐ SZERVEZET VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA

Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskola szülői szervezete 2018. 08.30.
napján véleményezte és elfogadását támogatta.

Eger, 2018.08.30.

Nagy Tímea
Szülői Munkaközösség elnöke

FENNTARTÓ NYILATKOZATA
Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát, a nevelőtestület bevonásával, a
tagintézmény-vezető és a főigazgató módosította.
A fenntartóra a módosítások kapcsán többletkötelezettség nem hárul.
Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát a mai napon jóváhagytam.

tagintézmény-vezető

Egri Szakképzési Centrum főigazgató

1 számú melléklet
AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Az iskolai könyvtár működési szabályzata
A könyvtár működési szabályzata tagintézményünk szervezeti működési szabályzatának
mellékletét képezi.
Az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő-oktató munkájához, a
tanításhoz, a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, megőrzését és
használatát, a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.
A könyvtár működési szabályzata a közoktatási, könyvtári jogszabályoknak, útmutatóknak és
az Egri

SZC

Szakközépiskolája

Szent Lőrinc

Vendéglátó

pedagógiai

programjának

és

Idegenforgalmi

megfeleltetett,

Szakgimnáziuma

és

hivatalosan jóváhagyott

dokumentuma.
A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár
-

feladatát és gyűjtőkörét

-

kezelésének és működésének rendjét

-

fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját

-

használatának rendjét.

Az iskolai könyvtár működését meghatározó jogszabályok
-

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

-

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

-

3/1975. évi MKM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból
történő törlésről

-

110/2012. évi Kormányrendéit a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról

-

2013. évi CCXXXII törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

-

Az Emberi Erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) rendelete a tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014 (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

-

501/2013. (XII.29.) korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a
tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

-

Az IFLA - UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata, 1999.

Az intézmény Pedagógiai Programja
1. Általános rész
A könyvtár neve: Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája könyvtára
A könyvtár címe: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 95.
Tel.: 36/536-064/16-os mellék
A könyvtár jellege: iskolai könyvtár
A könyvtár tulajdonbélyegzőjének lenyomata:
2. A könyvtár fenntartása, felügyelete
A könyvtár a tagintézmény szerves része, amely a mindenkori érvényes könyvtári
jogszabályok szerint működik. A könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola fenntartója
az iskola költségvetésében gondoskodik.
-

Biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit.

-

Kinevezi a könyvtárost, meghatározza munkaköri feladatait.

-

A könyvtáros indokolt távolmaradása esetén gondoskodik a helyettesítésről.

-

Jóváhagyja az éves munkatervet, és arról beszámolót kér.

-

Költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtár fejlesztési igényét.

-

Szakmai programokhoz könyvtári segítséget kér.

-

Figyelemmel kíséri a könyvrendeléseket.

-

Ellenőrzi a könyvtár használatát.

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
-

a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az
állomány szabadpolcos elhelyezésére, egy 15-20 főből álló tanulócsoport egyidejű
foglalkoztatására,

-

legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte

-

tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,

-

rendelkezik a különböző információhozók használatához, az újabb dokumentumok
előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez Az
önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a
nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati
felkészítését,

segíti

informatikai

szemléltük,

információkezelési

szokásaik

kialakítását.
3.

A könyvtár feladata

A könyvtár lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasás-fejlesztésre, a csoportos és
egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására.
A könyvtár alapvető feladata:
-

Biztosítja a NAT

műveltségi

területek követelményrendszeréhez

szükséges

könyveket, folyóiratokat és egyéb információs anyagokat.
-

Ennek érdekében az állományt tervszerűen alakítja, feltárja és a könyvtárhasználók
rendelkezésére bocsátja.

-

Segíti a tanítás-tanulás folyamatát, a könyvtári tájékozódást.

-

Az Informatika tantárgyba beépülő könyv- és könyvtárhasználati órákon túl is segíti a
könyvtárhasználatra nevelést.

-

Gyűjteményét igényei szerint fejleszti, gondozza. A nyomtatott dokmentumokon
kívül gyűjti az elektronikus adathordozókat is.

-

Tankönyvtárat hoz létre tartós tankönyvekből és segédkönyvekből, nyilvántartja és
kölcsönzi ennek anyagát.

-

Gyűjteményét hozzáférhetővé teszi az iskola tanulói és dolgozói részére.

-

Gyűjteményét feldolgozza, feltárja az érvényes könyvtári szabványok szerint,
információs tartalmukból sok szempontúan, gyorsan, pontosan visszakereshető helyi
adatbázist épít számítógépes könyvtári program (SZIRÉN) adatbázisból letölthető
rekordok felhasználásával.

-

Saját gyűjteményén kívül felhasználja a helyi, regionális, illetve világméretű
hálózaton hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információforrásokat.

4. A könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása
A könyvtár gyűjtőkörét a tagintézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által
elfogadott Pedagógiai Program határozza meg, állományalakítási szempontjait a Szervezeti és
Működési Szabályzat rögzíti. A Gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett állomány eszközül
szolgál a Pedagógiai Program megvalósításához. A könyvtár gyűjtőköre igazodik a tanított
tantárgyak követelményrendszeréhez és a tagintézmény tevékenységéhez.
A folyamatosan, tervszerűen és arányosan kialakított állomány tükrözi az iskola
-

nevelési és oktatási célkitűzéseit
tantárgyi rendszerét,
módszereit

A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására szánt
összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni.
A gyűjtemény gyarapítására fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős.
Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot nem
vásárolhat.
4.1 Gyűjtőköri szabályzat
Az oktatási tagintézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola
pedagógiai programjában meghatározottak szerint az iskolai könyvtár az alábbi
szempontok szerint gyűjti állományát.
-

Gyűjtési köre

-

A gyűjtés mélysége, nyelvi, időbeli határai

-

A gyűjtés dokumentumtípusai

4.1.1 A gyűjtés köre
A könyvtár állományába tartozó dokumentumokat fő gyűjtőköri és mellék gyűjtőköri
szempontok szerint kell gyűjteni.
Az iskola alapvető feladatainak (oktatási) megvalósításához kapcsolódó dokumentumok a
tagintézmény fő gyűjtőkörébe tartoznak. A tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények a
mellékgyűjtőkörbe tartoznak, ezek kielégítését a könyvtár csak részlegesen tudja vállalni.

Fő gyűjtőkör
-

általános kézi és segédkönyvek

-

a tudomány, a kultúra és művelődéstörténet alapvető kézikönyvei

-

helyi tantervben meghatározott házi olvasmányok

-

az óravezetés keretében munkáltaó eszközként használatos művek

-

a tanitást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók

-

a pedagógia, a nevelés, oktatás elméletével és gyakorlatával foglalkozó legfontosabb
kézikönyvek

-

a vendéglátás és a turizmus valamint a szépségipar alapvető kézikönyvei,
szakkönyvei

-

középiskolai tankönyvek, tanári

segédkönyvek, kézikönyvek, több

éven át

használható tartós tankönyvek
-

a világirodalom és a magyar irodalom klasszikusainak gyűjteményes munkái

-

a kortárs magyar- és világirodalomból a tartalmilag értékes és pedagógiailag hasznos
művek

-

az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos ügyviteli, jogi dokumentumok,
törvények

Mellék gyűjtőkör
-

a tananyagot kiegészítő, vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom,
tankönyv,

-

a tanuló érzelmi életére pozitívan ható értékes ifjúsági szórakoztató szépirodalom,

-

a pedagógusok ön- és továbbképzését segítő határtudományok

-

a NAT-ban nem szereplő, de megjelenő részműveltségi területek szakirodalma.

4.1.2 A gyűjtés szintje és mélysége
Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti anyagát.
Teljességre törekvőén kell gyűjteni:
-

általános és szaklexikonok

-

szótárak, fogalomgyűjtemények

-

az érettségi vizsga és a szakképesítő vizsga követelményrendszerének megfeleltetett
középszintű irodalmat

-

közismereti és szakmai tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott
olvasmányokat,

-

házi és ajánlott szépirodalmi olvasmányokat

Válogatva gyűjti
-

a helytörténeti műveket

-

a NAT-hoz kapcsolódó kiegészítő szakirodalmat

-

antológiákat, teljes életműveket

-

a tanított nyelvek olvasmányos irodalmát

4.1.3 A könyvtár gyűjtőköre formai oldalról
A könyvtár gyűjtőköre magába foglalja az iskola feladatinak ellátásához szükséges alább
felsorolt dokumentumtípusokat, illetve infomáció hordozókat:
írásos - nyomtatott dokumentumok
-

könyv

-

periodika

-

brosúra

-

tankönyv

audiovizuális dokumentumok
-

zenei CD

-

DVD

-

CD-ROM

A könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az
elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében
alkalmatlanná vált, valamint az elveszett dokumentumokat is.
a. A könyvtár állományalakítási tevékenysége
A könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége.
Az iskolai könyvtár állományalakítási tevékenysége az állománygyarapítási és apasztási
tevékenységéből tevődik össze.
Az állományalakítási tevékenység szabályozása:
-

az állománygyarapítás forrása, mértéke

-

az állományba vétel munkafolyamata

-

a katalógusszerkesztés általános szabályai

-

állományapasztás, törlés

4.2 .1 A könyvtár állománygyarapítási tevékenysége
Az állománygyarapítás forrása, mértéke
A

könyvtár

szakmai

és

gazdaságossági

szempont

alapján

pénzügyi

keretek

figyelembevételével köteles gyarapítani állományát.
Az állománygyarapítás forrásai:
a, vétel
b, ajándék
Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár
kaphat ajándékot más könyvtáraktól, egyesületektől és magánszemélyektől, a kiadók által
küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül megtarthatók. A
gyűjteménybe nem illő művek jutalmazásra felhasználhatók.
4.2.2 Az állományba vétel munkafolyamata
A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumokat
állományba kell venni, egyedi és összesített állomány-nyilvántartást kell vezetni. Ez a Szirén
integrált könyvtári rendszer segítségével történik.
A nevelői kézipéldányokról (tankönyvek, tantervek, tantervi útmutatók, stb.), valamint a
gyorsan avuló tartalmú, kisebb terjedelmű kiadványokról tankönyvi-, ill brosúra-nyilvántartás
vezetendő.
Az állományvavétel munkafolyamata
A beérkezett dokumentumok átvétele
-

Átvételkor össze kell hasonlítani a számla tartalmát a beérkezett küldeménnyel,
amennyiben a számla és a küldemény tartalma között nincs eltérés, akkor a
dokumentumot leltárba kell venni.

Bélyegzés
-

A könyvtár állományába tartozó minden dokumentumot a könyvtári bélyegzővel le
kell pecsételni az alábbi módon:

-

könyvek esetében a címlap verzóját, a 17. oldalát, valamint a mű utolsó tartalmi
szempontból beletartozó oldalát,

-

időszaki kiadványoknál, folyóiratoknál a külső borítót,

-

nem nyomtatott dokumentumoknál a belső borítót, ill. ha lehetséges, magát a
dokumentumot.

A leltári számok megkülönböztető jelzései:
-

Jelzés nélküli könyv

-

TK

tartós tankönyv

-

H

hangzó anyag (audio CD)

-

CD

CD- ROM, mutimédiás tananyag

-

VK video-dokumentum, DVD

Nyilvántartásba vétel
A nyilvántartásba vétel jellege szerint időleges és végleges, formája szerint egyedi és
összetett.
-

Végleges nyilvántartás

Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szán, végleges
nyilvántartásba kell venni.
A végleges nyilvántartás formái:
-

címleltárkönyv

-

számítógépes adatbázisba rögzítés

A leltárkönyv pénzügyi okmány, nem selejtezhető.
A számítógépes adatbázisban a megfelelő mezők kitöltésekor keletkező rekord kerül az
állományba. Egy-egy számla tartalmának egyedi nyilvántartásba vétele után az állományba
vett művek darabszámát, értékét folyamatosan göngyölítve összesíteni majd azt záradékkel el
kell látni („leltárba került a címleltárkönyv...tói-... ig tételszám alatt ... db könyv ..Ft
értékeben”). Az iratok fénymásolatát, mint a leltári nyilvántartás mellékletét a könyvtári
irattárban is el kell helyezni.
-

Időleges nyilvántartás
-

Időleges nyilvántartásba kerülnek
-

brosúrák, alkalmi füzetek

-

tankönyvek, módszertani füzetek, jegyzetek

-

tervezési és oktatási segédletek

-

tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek,
törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi dokumentumok

A nyilvántartás formája összesített.
Aletári számok megkülönböztető jelzése: B, TK
-

Csoportos leltárkönyv

Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról csoportos leltárkönyvet lehet vezetni, amely
gyarapodási, törlési és összesítő (állománymérleg) részből áll. A nyilvántartásnak ez a módja
lehetőséget ad az állomány darabszámának és értékének megállapítására.
Ez a nyilvántartás nem pénzügyi okmány, hanem statisztikai kimutatás.
4.2.3 Az állományapasztás
Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi
a gyűjteményszervezés folyamatát.
A könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az
elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében
alkalmatlanná vált, valamint az elveszett dokumentumokat is.
-

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:
tervszerű állományapasztás (fölös példány, duplumok, tartalmi elavulás)
természetes elhasználódás
hiány

Az elavult dokumentumok válogatása a tartalom alapján történik, figyelembe veszi a szakmai
munkaközösségek, szaktanárok véleményét.
A könyvtárban fölös példány keletkezik, ha megváltozik a tanterv, lekerül a könyv a hivatalos
tankönyvlistáról vagy változik a tanított nyelv.
Természetes elhasználódás címén selejtezzük a fizikailag elhasználódott dokumentumokat.
Elháríthatatlan esemény, tűz, beázás vagy bűncselekmény következtében eltűnhetnek,
megsemmisülhetnek dokumentumok. A megsemmisült dokumentumokat csak az intézmény

igazgatójának hozzájárulásával, a felelősség megállapítása után szabad az állomány
nyilvántartásából kivezetni.
Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a törlésre a könyvtár vezetője csak javaslatot
tehet, a kivezetésre az engedélyt az iskola igazgatója adja meg. Ez alól kivételt képeznek az
időleges megőrzésű dokumentumok.
5. A könyvtári állomány védelme
A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű
működtetéséért- a tagintézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül anyagilag és erkölcsileg felelős.
5.1 Allományellenőrzés
Az állományellenőrzést a 3/1975 (VIII. 17) KM-PM számú együttes rendelet és az ezt
kiegészítő együttes irányelv (Művelődési Közlöny 1978/9. száma) alapján kell végrehajtani.
A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény
dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással.
Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet nem vonatkozik, nem
leltárkötelesek.
A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el.
A revíziót két főnek kell lebonyolítania, az egyi a könyvtáros tanár, a másik az igazgató által
kijelölt személy.
a. Az állomány jogi védelme
A könyvtárostanár felelősségre vonható a dokumentum hiányáért, ha bizonyíthatóan nem
tartotta meg a könyvtár működési szabályait.
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok és /vagy technikai eszközök megrongálásával
vagy elvesztésével okozott kárért.
A tanulók jogviszonyát és a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás
rendezése után lehet megszűntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző
szeményt terheli az anyagi felelősség.

5.3 A könyvtári állomány fizikai védelme
A könyvtár céljait szolgáló helyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat.
Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára.
A könyvtári állomány fizikai állapotának védelme érdekében gondoskodni kell a szakszerű
tárolásról.
5.4 Dokumentumok kölcsönzése
A dokumentumok kölcsönzése a Szirén integrált könyvtári rendszer Kölcsönzés moduljával
történik. Nem kerülhetnek ki a könyvtából dokumentumok kölcsönzési adminisztráció nélkül.
A használók jogait és kötelességeit a Könyvtárhasználati szabályzat rögzíti. A dokumentumok
visszaszolgáltatásának jogi biztosítéka ez, mivel a könyvtárhasználó a beiratkozás során
ennek szabályait tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
6. Könyvtárhasználati szabályzat
A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti.
6.1 A könyvtár használói köre
A könyvtár szolgáltatásait az iskola dolgozói és tanulói vehetik igénybe. Az iskola tanulói
nyilvántartása alapján (KIR), minden tanulói jogviszonnyal rendelkező diák beiratkozott
olvasója a könyvtárnak. A könyvtáros a beiratkozó adatait csak az olvasóval való
kapcsolattartáshoz, könyvtári nyilvántartásokhoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság
megszűntetése után törlésre kerülnek.
A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a könyvtári szolgáltatások.
6.2 A könyvtárhasználat módjai
-

helyben használat

-

kölcsönzés

-

csoportos használat

A könyvtáros szakmai segítséget ad az információhordozók közötti eligazodásban, az
információk keresésében, a szellemi munka technikájának alkalmazásában, a technikai
eszközök használatában.

A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használható a kézikönyvtári állományrész, a
folyóiratok és az audiovizuális anyagok. A helyben használható dokumentumokat a
szaktanárok tanítási órára kikölcsönözhetik.
6.3 A kölcsönzés szabályai
-

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni.
Dokumentumot csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

-

A dokumentumok kölcsönzési határideje 4 hét. A tankönyvtámogatásra jogosult
tanulók által átvett tankönyvekre vonatkozó szabályokat a Tankönyvtári szabályzat
tartalmazza.

-

A tagintézmény állományából eltávozó olvasó tartozását köteles rendezni távozása
előtt, s azt a könyvtárossal igazoltatni.

-

A könyvtárban a csendes tanulás, művelődés lehetőségét biztosítani kell minden
könyvtárhasználónak.

-

A mobiltelefon használata a könyvtárban az olvasók számára nem megengedett.

-

A késedelmes olvasókat a könyvtáros felszólítja tartozásának rendezésére. A
kölcsönzési határidőt be nem tartóknak új könyv addig nem kölcsönözhető, amíg a
kint lévőket vissza nem adták.

-

A kölcsönzött könyvek megrongálása vagy elvesztése esetén a kölcsönző a kárt
köteles megtéríteni a mindenkori beszerzési értéknek megfelelően, vagy ugyanazon
műnek egy másik kifogástalan állapotban lévő példányával.

-

A könyvtár órarendszerű tanítás vagy értekezlet számára csak indokolt esetben
vehető igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.

-

A könyvtár nyitva tartási idej e
o

A könyvtár nyitva tartási ideje heti 22 óra.

o

A könyvtár minden tanítási napon nyitva tart.

o

A nyitvatartási időt a mindenkori órarendhez igazodva alakítja ki a
könyvtáros tanár.

o

A könyvtár nyitvatartási idejét kifüggeszti a könyvtár bejáratánál, az
iskola faliújságjain, és közzéteszi az iskola honlapján.

7.
-

A könyvtár szolgáltatásai
Olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat módjáról, a
könyvtár gyűjteményéről)

-

Tanítási napokon biztosítja a tanulók és dolgozók könyvtárhasználati jogát megfelelő
nyitva tartással.

-

könyvtár-pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák megtartása

-

számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása

-

tartós tankönyvek nyilvántartása és kölcsönzése

8. Tankönyvtári szabályzat
8.1 Jogszabályi háttér
-

2013. évi CCXXXII törvény

-

21/2015.(VI. 17) EMMI rendelete

-

501/2013. (XII.29) Korm. rendelet

-

2011. évi CXC. törvény

Tankönyvrendelést az iskola csak az Oktatási Hivatal által közzétett hivatalos listáról adhat le
a Könyvtárellátó Kft. elektronikus felületén.
Az iskola a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének
-

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének
kikérésével, évente az iskola igazgatója határozza meg.

-

A munkafüzetek, munkatankönyvek a könyvtár nem veszi leltári nyilvántartásba. A
tanulók a munkatankönyvek, munkafüzetek átvételét aláírásukkal ismerik el.

-

A tankönyveket a könyvtár brosúra (összesített, ideiglenes) leltárba veszi,
különgyűjteményként kezeli.

-

A támogatásra jogosult tanulók tankönyveiket egy tanévre kölcsönözhetik.
Amennyiben a tankönyv több évig szükséges, a munkaközösség-vezető javaslatára a
kölcsönzési határidő a következő tanévre is meghosszabbítható, legfeljebb a
záróvizsga napjáig.

-

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya, megszűnik, minden könyvtári tartozását
köteles rendezni.

-

Amennyiben a tankönyvet a tanuló gondatlanságból vagy szándékosan kárt okoz, az
okozott kárt köteles megtéríteni.
az elhasználódás mértéke

-

az első tanév végére legfeljebb 25%-os

-

a második tanév végére legfeljebb 50%-os

-

a harmadik tanév végére legfeljebb 75%-os

-

a negyedik tanév végére 100%-os lehet.

9. Katalógusszerkesztési szabályzat
Ahhoz, hogy az olvasók eligazodjanak a könyvtárban, olyan nyilvántartást kell kialakítani,
melynek révén az olvasók eligazodhatnak a könyvtárban elhelyezett dokumentumok között.
Ezek az eligazító nyilvántartások, tájékoztatók a katalógusok. A számítógépes feldolgozás
bevezetése, a könyvtári integrált rendszerek használata mellett nem szükséges a hagyományos
cédulakatalógus. Könyvtárunk a Szirén integrált könyvtári rendszert használja, amely a
dokumentum minden rögzített adata alapján lehetővé teszi a visszakeresést.
10. Az iskolai könyvtáros munkaköri leírása
10.1 A könyvtárostanár jogállása
Az iskolai feladatait munkaviszonyban látja el. A könyvtáros tanár pedagógus besorolású, a
nevelőtestület tagja, Kötelező óraszáma heti 26 óra, amelyből legalább heti 22 óra könyvtári
nyitva tartás, és legfeljebb heti 4 óra angolnyelv -tanítás.
10.2. A könyvtáros feladatai
-

ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat,

-

éves munkatervet készít a könyvtár tartalmi munkájának fejlesztésére,

-

a tanév végén beszámolót készít,

-

részt

vesz

a könyvtárosok

részére

szervezett

szakmai

találkozókon,

továbbképzéseken, értekezleteken
-

teljes szakmai felelősséggel végzi a könyvtár állományalakítását az alábbiak szerint
-

tervszerűen végzi a könyvtári állomány gyarapítását,

-

a beszerzett dokumentumokat a könyvtár működési szabályzatának megfelelően
nyilvántartásba veszi,

-

rendszeresen, évente állományapasztást végez a felesleges, elhasználódott,
tartalmilag elavult dokumentumok körében,

-

gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról,

-

végzi a kölcsönzési tevékenységet, és annak adminisztrációját,

-

könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználti ismereteket nyújtó órákat
vezet,

-

igény szerint táj ékoztatást végez,

a számítógépes könyvtári programot folyamatosan tölti feladatokkal,
az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat részben munkaköri
feladatként, részben megbízási szerződés keretében látja el.
Eger, 2018.10.08.
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I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Egri Szakképzési Centrum (cím: 3300 Eger, Kertész utca 128.) (a továbbiakban:
Centrum) működési körébe tartozóan adatkezelését, adatvédelmét, annak belső szabályait a
természetes személyek személyes adatainak kezelésével Összefüggésben az alábbiakban
szabályozza.
Jogforrás:
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet
(a továbbiakban GDPR vagy GDPR rendelet, illetve Rendelet)
További jogszabályi rendelkezések:
• irányelvek (személyes adatok: 95/46/EK irányelv, környezeti információ: 2003/4/EK
irányelv, ‘PSE: 2003/98/EK irányelv, ILO 181 .sz. egyezmény munkaközvetítő
ügynökségek)
• 29. CIKK szerinti munkacsoport irányelvei
o adatok hordozhatóságáról
o adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez és annak megállapításához
HAZAI JOGFORRÁSOK:
• Magyarország Alaptörvénye
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az
információszabadságról (a továbbiakban Infotv, )
• 2013, évi V törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.)
• 2012. évi I, törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban Mt.)
• 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervekelektronikus
információbiztonságáról
• adatvédelmi biztosi gyakorlat, majd NAIH gyakorlat - 1995. óta
• bírósági gyakorlat (polgári, büntető, közigazgatási és munkaügyi, cégjogi)
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 2011. évi CLXXXVÍI. törvény a szakképzésről
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Az általános adatvédelmi rendelet előírásai a magyar jogalanyokra (pl. az érintettekre, az
adatkezelőkre és adatfeldolgozókra, a hatóságokra és a bíróságokra) 2018. május 25-től
közvetlenül alkalmazandók, kivéve azokat, amelyek teljes körű alkalmazásához,
végrehajtásához az egyes tagállamok nemzeti jogszabályaiban előírt további rendelkezések
szükségesek.
A Centrum kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok,
technikai és szervezési intézkedések meghozatalával - úgy végzi, hogy az minden
körülmények között feleljen meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
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1. § A Szabályzat célja
1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása*
amelyek biztosítják* hogy a Centrum adatkezelő és adatvédelmi tevékenysége megfeleljen a
Rendelet, és az ínfotv, rendelkezéseinek.
1. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes
adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Centrum általi igazolására
szolgáljon.
A Szabályzat rendelkezik továbbá a Centrumnál kezelt, létrehozott adatok, információk
védelméről, az infokommunikációs eszközök biztonságos és ellenőrizhető működéséről,
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

2. § A Szabályzat hatálya
1. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Centrum
(székhelyén és telephelyein) általi kezelésére terjed ki.
A szabályzat személyi hatálya kiteljed továbbá a Centrummal munkaviszonyban, vagy más
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban együtt:
foglalkoztatottakra), továbbá a Centrummal egyéb szerződéses jogviszonyban álló felekre.
2. Költségvetési szervek, Gazdasági Társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, őstermelő
ügyfelek, egyéb vevők, szállítók esetén a jogi személyre nem terjed ki a szabályzat hatálya
(ideértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó
adatokat), azonban az őket alkotó illetve képviselő, vagy alkalmazásukban álló
magánszemélyek személyes adataira a szabályzatot alkalmazni kell. (GDPR (14)).
3. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá a pályázati, vagy kiválasztási eljárásban
részt vevőkre, a kiválasztási adatbázisban szereplő jelentkezőkre.
4. A Szabályzat személyi hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy
elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14)).
5. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Centrumban a személyes adatok, személyi iratok
kezelésével, tárolásával Összefüggő ügyviteli és informatikai folyamatokra, rendszerekre,
szoftverekre. Ezzel összefüggésben egyes szabályokat a jelen Szabályzattal együtt
értelmezendő, alábbi belső szabályok rendeznek a Centrum (központi egysége és
Tagintézmények esetében):
• Szervezeti és Működési Szabályzatok
• Iratkezelési és Irattározási Szabályzatok,
• Informatikai Biztonsági Szabályzat

3. § Fogalom meghatározások
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke
tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
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online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: 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, teijesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez,
egészségi
állapothoz,
személyes
preferenciákhoz,
érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már' nem állapítható meg, hogy
a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes
adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
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13. „bűnügyi személyes adat”: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására,
illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat.
14. „közérdekből nyilvános adat”: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli.
15. „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
16. „tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
17. „adatállomány”: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
18. „harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
19. „EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
20. „harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
21. „üzleti titok” : Üzleti titok a szervezet gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden
nem közismert, vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem
könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás,
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése, vagy
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező
jogosultat felróhatóság nem terheli.
a) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon
rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat
vagy ezek összeállítása (védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon
szerzik meg, hasznosítják, közük mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem
lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő
hasonló ismerethez
- a jogosulttól független fejlesztéssel vagy
- jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata
és elemzése útján jutott hozzá,
b) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot,
vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és
ellenérték fejében szerezte meg.
c) Nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve
az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással,
kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával,
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az
ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így
különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti
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tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
d) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel
pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és az Info tv.
27. § (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást
adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra
hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.
22. „a főigazgató által bizalmasnak minősített adat (továbbiakban bizalmas adat)”: a
költségvetési szerv tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás
vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala külön eljárásrendhez kötött, valamint a jogosult
jogszabály által vagy saját hatáskörben annak minősít. A költségvetési szerv a bizalmas
adatok illetéktelenek által történő megszerzését vagy felhasználását tiltja.

4. § Adatkezelő adatai
Az Adatkezelő megnevezése: Egri Szakképzési Centrum, beleértve székhelyét és
telephelyeit (továbbiakban: Centrum)
Rövidített neve: ESZC
Adatkezelő székhelye: 3300 Eger, Kertész utca 128.
Adatkezelő adószáma: 15831938-2-10
A Centrum, mint adatkezelő első számú vezetője: Főigazgató

4.1. Adatkezelői vezetői minőségében a főigazgató feladat- és hatásköre:
a) a Rendelet és a jogszabály által a feladat- és hatáskörbe utalt adatkezelési rendszerek
egészének (nyilvántartások, adattárak, munkafolyamatok, információáramlások és
feldolgozások, jogosultságok) kialakítása és irányítása, rendeltetésszerű működtetése,
melynek keretében felelősséget visel a személyes adatok kezelésére, a jogszabályi
rendelkezések betartására,
b) a Centrum adatvédelmi és adatbiztonsági intézményi rendszerének kiépítése és
működtetése, ennek keretében a Centrum által kezelt személyes adatok védelméhez
szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítása, hatáskörébe tartozó
intézkedések megtétele,
c) az adatkezelés során a Centrum tevékenységének rendszeres adatvédehni ellenőrzése,
az ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő
körülmények megszüntetése,
d) a Centrum személyi állományának adatvédelmi oktatása és továbbképzése,
e) az érintettek törvényben meghatározott jogainak gyakorlásához szükséges feltételek
biztosítása,
f) a személyes adatok körében a jogosulatlan hozzáférés, közlés, megváltoztatás vagy
törlés megelőzése, a technikai védelem biztosítása,
g) az adatszolgáltatásokról, incidensekről, adattovábbításról, adatbetekintésről vezetett
nyilvántartások meglétének ellenőrzése,
h) az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások betartása és betartatása.
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4.2. Adatvédelmi tisztviselő
A Centrum, mint Adatkezelő szervezetében a főigazgató felügyelete, irányítása alá tartozik
közvetlenül a Centrum adatvédelmi felelőse,
Adatvédelmi tisztviselő feladatai és jogállása főigazgató által átruházott jogkörben:
• tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az
adatkezelést végző alkalmazottak részére az adatvédelmi kötelezettségeikkel
kapcsolatban,
• ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a belső szabályoknak való
megfelelést,
• szakmai tanácsot ad,
• közreműködik a Centrumhoz adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatosan érkező
kérelmek, kifogások kivizsgálásában,
• együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, mint
felügyeleti hatósággal - NAIH,
• kapcsolatot tart adatvédelmi és adatkezelési ügyekben az érintettekkel,
• vezeti a kötelező nyilvántartásokat, adatkezelési jegyzékeket,
• figyelemmel kíséri a jogszabályokat.
Az adatvédelmi tisztviselő adatvédelemmel, adatkezeléssel és nyilvántartással összefüggő
feladatait a munkaköri leírásában kell rögzíteni.
4.3. Tagintézmény-vezetők:
a) felelősek azért, hogy az irányításuk alatt álló tagintézménynél az adatkezelés, az
adatvédelem a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint
történjen,
b) gondoskodnak a külső szervektől, személyektől érkező, az adott tagintézmény
feladatkörébe tartozó személyes adatokat érintő adatkezelésekkel kapcsolatos
megkeresések Centrum részére történő továbbításáról a főigazgató és az adatvédelmi
tisztviselő részére,
c) továbbá kötelesek a megkeresésekkel kapcsolatos összes információt átadni a
főigazgató és az adatvédelmi tisztviselő részére,
d) felelősek azért, hogy az irányításuk alatt álló tagintézmény által végzett adatkezelések
során az adatbiztonsági előírások maradéktalanul teljesüljenek,
e) kötelesek gondoskodni arról, hogy a felügyeletük, irányításuk alá tartozó tagintézmény
munkatársai az adatvédelmi oktatásokon részt vegyenek, a belső szabályokat
betartsák.
4.4. Alkalmazottak:
a) felelősek az adatkezelés, az adatvédelem jogszabályokban és a jelen Szabályzatban
meghatározottak szerinti megismeréséért, betartásáért,
b) felelősek a végzett adatkezelések során az adatbiztonsági előírások maradéktalanul
teljesüléséért,
c) feladatkörükön belül felelősek az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,
törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos és
követhető dokumentálásáért,
d) kezelik és megőrzik a feladatuk, illetve munkakörtik ellátása során birtokukba került
adatokat, felelősek azok tárolásáért,
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e) kötelesek gondoskodni arról, hogy a kezelésükben lévő adatokhoz illetéktelenek ne
féljenek hozzá,
f) köteles az adatvédelmi oktatáson részt venni,
g) kötelesek minden egyéb szabályt betartani, ami az adatkezeléssel és védelemmel
összefüggésben a munkavégzésük során felmerül.
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5. § Általános alapelvek
A személyes adatok kezelése kapcsán tekintettel kell lenni az alábbi aíapelvekre:
a. Célhoz kötöttsés

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
b. Adattakarékosság , szükségesség és arányosság elve
• Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

•
•

•

•

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Amennyiben a szükségesség nem áll fenn, az adatot az arra jogosult személy
megsemmisíti.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata
az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az
adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
A Társaság által kezelt adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges naprakészek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes azonosító jel alkalmazása tilos.

c. A datok m inőségének követelménye

Az adatkezelés során a jelen szabályzatban rögzítettek szerint biztosítani kell az adatok
pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.
d. Bizalm asság elve

Az adat - különösen pedig az üzleti titok, személyes adat, egyéb bizalmas adat - illetéktelen
személy számára nem válhat hozzáférhetővé vagy megismerhetővé. Az adatot kizárólag az
arra jogosult személy módosíthatja vagy semmisítheti meg.
e. Sértetlenség elve

Az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma és tulajdonságai az
elvárttal megegyeznek, ideértve a bizonyosságot abban, hogy az az elvárt forrásból származik
(hitelesség) és a származás ellenőrizhetőségét, bizonyosságát (letagadhatatlanságát) is, illetve
az elektronikus információs rendszere elemeinek azon tulajdonságát, amely arra vonatkozik,
hogy az elektronikus információs rendszer eleme rendeltetésének megfelelően használható.
/ Rendelkezésre állás elve
Annak biztosítása, hogy az adat az arra jogosult személy számára szükség szerint elérhető és
felhasználható legyen.
Az üzleti titkot, személyes adatot, egyéb bizalmas adatokat illetéktelen személy részére
hordozható eszközre, adathordozóra idegen nem másolhatja, levelezésben állományként nem
csatolhatja, át nem adhatja, tudomására nem hozhatja más módon sem. Ilyen adatról másolatot
készíteni csak az ügyvezető engedélyével, illetve a munkaköri feladatok teljesítése érdekében
az ahhoz szükséges mértékben lehetséges. A másolat felhasználás utáni törléséről a
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felhasználónak gondoskodnia kell, kivéve, ha az adatátadást szerződés rögzíti, feltéve, hogy a
szerződés tartalmazza az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
g. Egyéb elvek:
• „pontosság”; pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük az adatoknak; a

pontatlan személyes adatokat lehetőség szerint haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni
kell.
• „korlátozóit t á v o l h a t á s á i g a tárolásának olyan formában kell történnie, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges
ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor
kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére [...] statisztikai célból kerül majd
sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
• „integritás és bizalmas j e l l e g oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok biztonsága,
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
• „elszám oltathatósága fenti elveknek való megfelelést az adatkezelőnek igazolnia is
tudnia kell.
• „tiltakozáshoz való jog”; a GDPR rendelet szabályai alapján az érintett jogosult arra, hogy
saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk
(1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
• „törléshez való jog”; a GDPR 17. cikk (1) bekezdése szerint: Az érintett jogosult arra,
hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
> a szem élyes a d a to h a már nincs szükség abból a célból am elyből azokat gyűjtötték
>

>

>
>
>

vagy más módon kezelték
az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy* a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulási és
az adatkezelésnek nincs más jo g a la p ja
az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jo g szerű ok az adatkezelésre, vagy az éjintett a 21. cikk (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
a személyes adatokat jogellenesen kezelték
a szejnélyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jo g b a n
előírt jo g i kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésben említett, információs
társadalom m al összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.
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II. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK
BIZTOSÍTÁSA
6. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni,
2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Centrum internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem
minősül hozzájárni ásnak.
3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást
az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik - pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás
iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett
hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletét,
kötelező erővel nem bír.
5. A Centrum nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.
6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
7, Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
8. A Centrum a 2. számú melléklet szerinti általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján
a láblécben elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e
nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is
egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről,
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg
az adatokat.
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9. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen adatkezelési tájékoztatót a legfontosabb adatkezelési
lépések mindegyikénél külön linkkel jelölve megismerhetővé kell tenni (például egy
regisztráció esetében a regisztráció előtt, a regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató
elérehetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén
alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény
határozta meg.
10. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés
kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő
a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az
előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra
hozatalával is.

Különleges személyes adatkategóriák kezelése
A Centrum esetenként különleges adatkategóriákat (például egészségügyi adatok, vallási
meggyőződés, stb.) is kezelhet, a GDPR 9. cikkében részletezett jogalapok alapján.
A Centrum esetében a leggyakoribb jogalapoknak az alábbiak tűmiek:
- az érintett kifejezett hozzájárulása (pl: az érintett kéri vallási meggyőződése, betegsége
szerinti étkezés biztosítását),
- létfontosságú érdek védelméhez szükséges, és az érintett fizikailag, vagy jogilag
cselekvőképtelen állapota miatt nem tud hozzájárulást adni (pl: rosszullét miatt ellátás
alatt álló utazó ismert allergiájáról tájékoztatni az orvost),
- az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi okból történik
(pl: munkavállaló munkaképességének felmérésére folytatott vizsgálat eredményének
kezelése)
- adatfeldolgozóként a Centrum tevékenységeivel, megbízásaival összefüggésben.
Amennyiben e gyakori körön kívüli esetben merülne fel a különleges adatkategória
kezelésének igénye, úgy külön is szükséges a kezelés jogalapjának előzetes vizsgálata. Ilyen
esetben a Centrum adatvédelmi tisztviselőjétől szükséges tájékoztatást kérni.

Az érintett személyek jogai
A Centrum által kezelt személyes adatok érintettjei számára a GDPR számos olyan
jogosultságot biztosít, amely a Centrum számára kötelezettségként jelenik meg. E jogok
a következők:
a. Előzetes tájékozódáshoz való jo g

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (GDPR Rendelet 13-14. cikk).
b. Tájékoztatáshoz való jo g

Az érintett jogosult szerződésben külön tájékoztatást kapni a vele kapcsolatban kezelt
személyes adatok köréről, a tárolás céljáról, időtartamáról, a kezelés jogalapjáról, a kezelő
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személyéről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek mibenlétéről, harmadik
országba történő adattovábbításról, az adatok címzettjeiről és a címzetti kategóriákról.

c. H ozzáféréshez való jo g

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kezelt információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk)
cl. H elyesbítéshez való jo g

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kéije a hiányos személyes adatok - egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. (Rendelet 16. cikk)
e. Törléshez való jo g

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles a törlést elvégezni (néhány
speciális eset mellett - GDPR 17. cikk) akkor, ha az adatkezelés célja vagy jogalapja
megszűnt, az adatkezelés eleve jogalap nélkül történt.
/ Adatkezelés korlátozásához való jo g
Az érintett a GDPR 18. cikkében meghatározott speciális esetekben kérheti az adatkezelés
korlátozását. A korlátozás azt jelenti, hogy az érintett adatokat az Centrum köteles tovább
tárolni, de azt kezelni csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogérvényesítés céljából lehet.
g. Adathordozhatósághoz való jo g

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje a róla kezelt adatok olvasható formában való
megjelenítését, illetve azok másik adatkezelőhöz való továbbítását. (Rendelet 20. cikk)
h. Tiltakozáshoz való jo g és automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos
jo g o k

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az
Centrumhoz fűződő érdekéből történő kezelése miatt, ideértve a profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. (Rendelet 21. és 22. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
i. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jo g (hatósági jogorvoslathoz való jo g )

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) A Centrum Magyarországon végzi tevékenységét, ahol a fenti
hatósági feladatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság végzi, melynek
postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5., elektronikus elérhetősége ugyfelszolgalat@naih.hu. és
www.naih.hu.
/ A felügyeleti hatósággal szem beni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jo g
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet
a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
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(Rendelet 78. cikk) Eljáró bíróságként az Egri Járásbíróság (címe: 3300 Eger, Barkóczy u.
3.) vagy az érintett lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bíróság az illetékes, az érintett
választása szerint.
k. A z adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szem beni hatékony bírósági jogorvoslathoz
va ló jo g

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak a kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79.
cikk)
A Centrum számára a fentiekből származó kötelezettségekhez a GDPR teljesítési határidőket
is íuz. Eljárásuk során a Centrum felelős közreműködői e határidőkre is tekintettel kell, hogy
eljárjanak.
Ezeket a határidőket az alábbi táblázat foglalja össze:
Érintett kérelmének tárgya
Tájékoztatáshoz való jog

Hozzáféréshez való jog
Helyesbítéshez való jog
Törléshez való jog
Adatkezelés korlátozásához való jog
Adathordozhatósághoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
Automatizált
döntéshozatallal
profilalkotással kapcsolatos jogok

Határidő
amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja
át) vagy 30 napon belül (ha nem az érintett
adja át)
30 nap
30 nap
indokolatlan késedelem nélkül
indokolatlan késedelem nélkül
30 nap
a tiltakozás kézhezvételekor
és nem meghatározott

A Centrumnak minden elvárható intézkedést meg kell tennie, hogy meggyőződjön az érintett
személyazonosságáról, aki hozzáférést kér vagy gyakorolni kívánja az érintett! jogait.
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III. FEJEZET - ALKALMAZOTTI JOGVISZONNYAL
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
7. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
7.1.§ (KÖz)alkaIinazotti nyilvántartás
1. Az alkalmazottaktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván., valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához
szükségesek és az alkalmazott személyhez fűződő jogait nem sértik.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján valamely rendelet közérdeken
alapuló célból elrendeli vagy
• az érintett hozzájárulása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes
adat kezelése
- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy
- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából történik, és ez arányban áll a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával.
Különleges adat akkor kezelhető, ha
• az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
• az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése történik, továbbá
• a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében vagy
• honvédelmi érdekből vagy
• közérdeken alapuló (egészségi állapot, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
bűnügyi személyes adat) célból
törvény elrendeli.
2. A Centrum munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése í))
jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli az alkalmazott
alábbi adatait:
• név
• születési név,
• születési ideje, helye
• anyja neve,
• lakcíme,
• állampolgársága,
• adóazonosító jele,
• TÁJ száma,
• családi állapota,
• gyermekeinek születési ideje
• egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
• nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
• telefonszám,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

e-mail cím,
személyi igazolvány száma,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
bankszámlaszáma,
online azonosító (ha van)
munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, közalkalmazotti jogviszony kezdete,
munkakör,
legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai,
tudományos fokozata,
idegennyelv-ismerete,
fénykép,
önéletrajz,
az alkalmazott munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok,
korábbi, 87/A §. (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok
megnevezése,
a munkahely megnevezése,
a megszűnés módja, időpontja, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének,
valamint a végleges és határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés
adatai.
a munkajogviszony megszűnésének módja, indokai,
munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
magán nyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a
pénztár megnevezése, azonosító száma és az alkalmazott tagsági száma,
külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
a Centrumnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető
rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.

Továbbá:
• a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele,
• e szervnél a jogviszony kezdete,
• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői,
• megbízása, FEOR száma,
• oktatási azonosítószáma,
• címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai,
• a minősítések időpontja, az alkalmazott munkájának értékelése,
• hatályos fegyelmi büntetés,
• személyi juttatások köre, munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival
kapcsolatos adatok,
• a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
• a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai.
• megváltozott
munkaképességű
alkalmazottak
esetében
a
megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes töivények módosításáról szóló 2011.
évi CXCI. törvény 21. §, 21/A. §, 21/B. § alapján a fenti adatkör kiegészül az Infotv.
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3. § 3. pontja alapján különleges személyes adatnak minősülő egészségügyi állapotra
vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumok adataival.
3. Személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett - adathordozó, amely az alkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és az alkalmazott személyével összefüggésben
adatot, megállapítást tartalmaz.
A munkáltató által kezelt személyi iratok különösen:
• kinevezési okirat és mellékletei (munkaköri leírás, tájékoztató, titoktartási nyilatkozat,
összeférhetetlenségi nyilatkozat, egyéb) illetve ezek módosításai,
• kinevezés és egyéb munkajogviszony megszüntetésére vonatkozó és azt igazoló
okiratok,
• munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos iratok,
• iskolai végzettségeket, képzettségeket igazoló dokumentumok,
• levonandó tallózásokat tartalmazó iratok,
• munkabéire és előlegre vonatkozó megállapodások,
• egyéb munkavállaló és munkáltató közötti megállapodások,
• adóbevallások és munkáltatói jövedelem igazolások,
• alkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.
A papír alapú nyilvántartást a Centrum az erre elkülönített helyiségekben, zárt szekrényekben
a gazdasági egység és a személyügyi feladatellátást végzők irodáiban tartja.
4. Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka
Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
5. A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
Centrum munkaügyi - személyügyi feladatokat ellátó alkalmazottai és adatfeldolgozói.
6. A Centami tulajdonosi joggyakorlója felé - felettes minisztérium - részére csak a vezető
állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.
7. A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkajogviszony megszűnését követő 5 év,
illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései által előírtak.
8. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka
törvénykönyvén, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényen, egyéb hatályos
adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseken és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén
alapul.
9. A munkáltató a kinevezési okirat, illetve amennyiben releváns a munkaszerződés
megkötésével egyidejűleg a jelen Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzat átadásával
tájékoztatja az alkalmazott a személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő
jogairól.
A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése
alkalmazandók a 3, sz. mellékletek körében lévő nyilatkozat minták.

során

7.2.§ Alkalmazotti iratok nyilvántartása, kezelése, adatbetekintés
1. A személyi iratokat külön számon kell iktatni. A személyi iratokat tartalmuknak
megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított
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gyűjtőbe / személyi mappába kell őrizni. Tárolásuk zárt helyen, elzárva szekrényben vagy
páncélszekrényben történik.
Részlet szabályairól a mindenkor hatályos Iratkezelési és irattározási szabályzat rendelkezik.
2. A személyi anyagot a jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni,
levéltárba adásáról az Iratkezelési és irattározási szabályzat szerint kell eljárni.
Az adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig történik, főszabály szerint
a munkajogviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a
munkaviszony megszűnéséig, valamint a munkajogviszonyból fakadó jogosultságokkal
kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig.
3. A nyilvántartást a személyügyi, munka- és bérügyi feladatokat ellátó alkalmazott vezeti.
Az adatkezelésért felelős személy az igazolt adatváltozásokat a munkáltatói jogkör
gyakorlójának intézkedése alapján haladéktalanul köteles rávezetni a személyt érintő
adatlapra.
4. Az alkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a Centrum megnevezése, az alkalmazott
neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat nyilvános, ezeket az adatokat az alkalmazott
előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni,
5. A nyilvános adatokon túl az alkalmazott nyilvántartott adatairól tájékoztatás nem adható.
Az alkalmazott anyagát kiadni nem lehet.
6. Az alkalmazotti alapnyilvántartásba indokolt mértékig jogosult betekinteni az arra jogosult
és felhatalmazott személy a Centrumban:
• saját adataiba az alkalmazott, a betekintési jog gyakorlása alapján,
• az alkalmazott felettese,
• a minősítést végző vezető,
• a törvényességi ellenőrzést végző erre megbízólevéllel rendelkező személy,
• a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
• munkaügyi per kapcsán a bíróság,
• feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közalkalmazotti
jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész
és a bíróság,
• az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,
• a személyes adatok kezelésével összefüggésben az adatvédelmi biztos,
• belső ellenőr megbízólevél alapján.
7. Az érintett alkalmazott, a saját adataira vonatkozóan személyes adatait tartalmazó egyéb
nyilvántartásokba, iratokba a jogszabály alapján betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot
készíthet vagy kérhet, illetve kérheti az adatai helyesbítését, és - a kötelezően nyilvántartott
adatok kivételével - adatai törlését vagy zárolását.
Az érintett alkalmazott a személyi iratából történt adatszolgáltatásról, valamint a személyi
anyagának más szervhez történt megküldéséről, adat helyesbítésről, módosításról vagy törlés
menetéről a Centrum vagy az adott tagintézmény személyügyi, munkaügyi feladatokat ellátó
munkatársától, vagy az adatvédelmi tisztviselőtől kérhet tájékoztatást.
8. A személyazonosító okmányok másolását, szkennelését és elektronikus képének
megőrzését a munkaviszony létesítése kapcsán, továbbá bármely személyes adattal
kapcsolatos adatkezelés során a munkáltató nem alkalmazza. A személyazonosító
okmányokat a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor (illetve adatmódosulás esetén) a
közalkalmazotti jogviszonyt létesítő alkalmazottnak be kell mutatni a személyügyi
feladatokat ellátó munkatárs(ak) részére, s a bemutatás tényét és az okirat érvényességét
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az arra jogosult alkalmazott aláírásával tanúsítja. Az okmányokról felvett adatokat az
adatfelvételt biztosító nyilatkozati adatlapon, vagy módosító adatlapon rögzíteni kell.

7,3.§ Óraadó pedagógus nyilvántartás
Az óraadó tanárok adatait az Nkt. előírása szerint kell nyilvántartani és kezelni:
• név, születési hely és idő, állampolgárság
• anyja neve
• állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,
• oktatási azonosítószáma
• pedagógusigazolvány száma
• munkáltatója neve, címe, OM azonosítója
• közalkalmazotti jogviszony kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme, ideje
• végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatok,
> felsőoktatási intézmény neve
> a diploma kelte, száma
> végzettség, szakképzettség megszerzésének ideje
> pedagógus szakvizsga megszerzésének ideje
> PhD megszerzésének ideje
• oktatási azonosító száma,
• munkavégzésének helye,
• munkaidejének mértéke,
• munkaköre (az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését)
• részére történő kifizetések és azok jogcímei
• részére adott juttatások és azok jogcímei
• a többi adat az érintett hozzájárulásával.
óraadó tanárok személyazonosító okmányainak másolását, szkennelését és
elektronikus kénének megőrzését a szerződéses jogviszony létesítése kapcsán, továbbá
bármely személyes adattal kapcsolatos adatkezelés során a megbízó nem alkalmazza. A
személyazonosító okmányokat a szerződéses jogviszony létesítésekor (illetve
adatmódosulás esetén) a szerződéses jogviszonyt létesítő megbízottnak be kell mutatni a
személyügyi feladatokat ellátó / vagy a megbízási szerződést készítő munkatárs(ak)
részére, s a bemutatás tényét és az okirat érvényességét az arra jogosult alkalmazott
aláírásával tanúsítja. Az okmányokról felvett adatokat az adatfelvételt biztosító
nyilatkozati adatlapon, vagy módosító adatlapon rögzíteni kell.
Az

7.4.§ Tanulói nyilvántartás
1. A tanulói személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz
felhasználásával keletkezett - adathordozó, amely a tanulói jogviszony létesítésekor,
fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a tanuló személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
2. A Centrum a hallgatói jogviszonnyal rendelkező minden egyes tanulóról köteles a
jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszereibe
bejelentkezni, valamint az országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat
szolgáltatni.
3. A Centrum tagintézményeiben nyilvántartott tanulói adatok körét a mindenkor hatályos
köznevelésre, szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
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Nyilvántartott adatok köre:
a. a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító
okirat megnevezése, száma,
b. szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c. a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
• felvételivel kapcsolatos adatok,
• az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
• jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
• a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
• kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
• a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
• a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
• mérési azonosító,
d. a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
• a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
• a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
• felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
• a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
• a tanuló diákigazolványának sorszáma,
• a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
• évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
• a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
e. az országos mérés-értékelés adatai,
f. elektronikus napló által kezelt adattartalom,
g. a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosuítság elbírálásához és
igazolásához szükségesek adatok. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből
megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

4. Tanulói személyes adatok köre az alábbi esetekben továbbítkatóak:
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya
fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével Összefüggésben a fenntartó, bíróság,
rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához,
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője
lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi
dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának
megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása,
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megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek,
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
J) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó

szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől
a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez,
h) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési
oktatási intézmények egymás között,
i) az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai

szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
j ) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon

bellii, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés
szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában
történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés
végzőjének,
k) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR - jogszabályban

meghatározott - működtetője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére
továbbítható,
5. Tanulói adatbázisokba való betekintésre a Centrum vezetőinek, tanügyigazgatási
feladatokat ellátóknak, pedagógusoknak, illetve a főigazgató által arra
felhatalmazottaknak van joga, a megfelelő hierarchia és jogosultsági kritériumok
alapján.
6. A tanulók személyazonosító okmányainak másolásával kapcsolatos adatkezelés nem
történhet a Centrumban.
A tanuló és törvényes képviselője - 16. életév alatti tanulók esetében mindenkor — által
bemutatott és az oktatási intézmény munkatársai által szemrevételezett okmányokból rögzített
személyes adatok, illetve az iskolai felvételi adatlapok önkéntes kitöltése és intézmény részére
történő átadását követően az adatok helyességének utólagos ellenőrizhetősége okán a tanulók
személyi okmányairól másolatok nem készíthetőek. A tanuló - illetve életkori kötöttség
esetében 16. év alatt törvényes képviselő által - bemutatott érvényes hatósági
igazolványokban szereplő adatokat a dokumentumok közhiteles voltára tekintettel
másolatkészítés nélkül el kell fogadni.
7. Tanulókkal kapcsolatos nyilatkozat minták körét a 04 számú mellékletek
tartalmazzák.

8. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
Az alkalmazottal szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
részletesen tájékoztatni kell az alkalmazottat többek között arról, hogy az alkalmassági
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vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel,
módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni
kell az alkalmazottat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is,
A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti az
alkalmazottal.
• A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez
szükséges feltételek,
• Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
• A személyes adatok kezelésének célja: munkajogviszony létesítése, fenntartása,
munkakör betöltése.
• A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a
vizsgált alkalmazottak, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A
munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára
alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat
részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti
meg.
• Az alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatának érvényességéről és a soron
következő vizsgálat esedékes időpontjáról a személyügyi - munkaügyi feladatokat ellátó
alkalmazott névsor szerinti nyilvántartást vezet.
• A munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét a személyi anyaggal együtt őrzött
személyi iratok között kell elhelyezni, kezelésére a személyi anyag irataira vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
• A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

9. § Felvételre jelentkező alkalmazottak adatainak kezelése, pályázatok,
önéletrajzok
1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye,
anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-maü cím, a jelentkezőről
készített munkáltatói feljegyzés, amennyiben rendelkezésre áll.
2. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra.
3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Centrumnál munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi - személyügyi feladatokat ellátó
munkavállalók.
5. A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem
választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell továbbá annak az adatait is,
aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
6. A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján
őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló
adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulás a pályázat beadásával
összefüggően a pályázat mellékleteként már előzetesen is bekérhető, de legkésőbb a felvételi
eljárás lezárását követően be kell kérni a jelentkezőktől.
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10.§ E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
1. A Centrum tevékenysége végzése segítése érdekében e-mail fiókot bocsát az alkalmazottja
rendelkezésére, melyhez a hozzáférést is biztosítja a megfelelő jogosultságok alapján, s ezen
e-mail címet és fiókot az alkalmazott kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja,
annak érdekében, hogy az alkalmazott ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a
munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
2. Az alkalmazott az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes
leveleket nem tárolhat.
3. A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen - 3
havonta - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az
ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának
ellenőrzése, továbbá az alkalmazotti kötelezettségek (Mt. B.§, 52.§) ellenőrzése.
4. Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője (főigazgatója), vagy amennyiben az delegálásra
került, a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem
záiják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés
során.
A munkáltató, annak meghatalmazottja minden munkakörben ellenőrizheti a munkahelyi email cím forgalmát, az internet használatát az adatvédelemmel, valamint a magántitok és az
üzleti titok védelmével összefüggésben.
5. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki emiek lehetőségét, biztosítani kell,
hogy az alkalmazott jelen lehessen az ellenőrzés során.
6. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell az alkalmazottat arról, hogy milyen munkáltatói érdek
miatt /milyen a jogalap miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az
ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének
betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail
fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
7. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az alkalmazott munkaköri feladatával
kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató
korlátozás nélkül vizsgálhatja.
8. Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy az alkalmazott az
e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani az alkalmazottat, hogy a személyes
adatokat haladéktalanul törölje. Az alkalmazott távolléte, vagy együttműködésének hiánya
esetén a személyes adatokat tartalmazó üzeneteket és állományokat az ellenőrzéskor a
munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató az
alkalmazottal szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
9. Az alkalmazott az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
10.
A 9.§-ban szabályozottak részletezése a mindenkor hatályos Informatikai Biztonsági
Szabályzatban kerül meghatározásra.
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ll.§ Számítógép, laptop, tablet és egyéb hordozható elektronikus
információs rendszerek ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
A Centrum által az alkalmazott részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott asztali
számítógépet, laptopot, tabletet az alkalmazott kizárólag munkaköri feladata ellátására
használhatja, ezek magáncélú használatát a Centrum megtilthatja' ezen eszközökön az
alkalmazott semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelhet, és nem tárolhat.
A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi
ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 9.§ rendelkezései irányadók.
A saját használatra adott informatikai eszközön - laptopon, vagy egyéb hordozható
számítógépen - a munkavállaló jól elkülönített mappában saját felelősségére tárolhat csak
magánjellegű adatot, az adathordozó meghibásodásakor azonban nem kérheti annak
helyreállítását a munkáltatótól.
A 10.§~ban szabályozottak részletezése a mindenkor hatályos Informatikai Biztonsági
Szabályzatban kerül meghatározásra.

12,§ A munkahelyi
adatkezelés

internethasználat

ellenőrzésével

kapcsolatos

Az alkalmazott illetve külön főigazgatói engedéllyel rendelkező jogosult felhasználó
munkaidőben folyamatosan használhatja az internetet a munkavégzéshez használt mértékben,
s csak a munkaköri feladattal kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú
munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtilthatja.
A munkaköri feladatként a Centrum nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a
Centrum, a regisztráció során a Centrumra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni.
Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Centrum.
Az alkalmazott munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrizheti, amelyre és
jogkövetkezményire a 9.§ rendelkezései irányadók.
A ll.§-ban szabályozottak részletezése a mindenkor hatályos Informatikai Biztonsági
Szabályzatban kerül meghatározásra.

13,§ Intézményi mobiltelefon, átadott SÍM kártya használatának
ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
A munkáltató engedélyezheti a céges mobiltelefon, vagy az átadott SÍM kártyán történő
beszélgetések magáncélú használatát is kivételes esetekben.
Irányadó, hogy a mobiltelefonnal történő magáncélú használat, vagy SÍM kártyán történő
telefonálás csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi
kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti.
Amennyiben a munkáltató ellenőrzi az alkalmazott híváslistáját, az ellenőrzés akként
folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja az
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alkalmazottat arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat
tegye feüsmerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit az
alkalmazott viselje abban az esetben, ha alapdíjon felüli díjtétel keletkezik.
Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 9.§ rendelkezései irányadók.
A 12,§-ban szabályozottak részletezése a mindenkor hatályos tefefonhasználatra vonatkozó
szabályzatban kerül meghatározásra.

14.§ Munkahelyi kamerás megfigyeléssel, kép- és hangfelvétellel
kapcsolatos adatkezelés
1. Centrum a székhelyén, telephelyein, az ügyfélfogadásra, közlekedő helyiségeire, egyéb
erre a célra kijelölt helyiségeire nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség,
személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus
megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé
tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera
rögzít.
A munkáltató a kamerák látószögét úgy állítja be, hogy az a fenti célok elérését
támogassa. A munkáltató az elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját
tulajdonban (vagy a használatában) álló épületek, épületrészek, helyiségek és területek,
illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmazza.
2. Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett
hozzájárulása.
3. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól
látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek
tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kerül elhelyezésre.
A megfigyelő kamerarendszerek elhelyezésének felsorolását a jelen Szabályzat 5. számú
melléklete tartalmazza.
A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás
tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről,
valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel
készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről,
a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok
megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük
rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.
4. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (intézményi alkalmazottak, tanulók
és egyéb intézményi hallgatók, ügyfelek, látogatók, vendégek, stb...) kép és hangfelvétel a
hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is
megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a
megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról
tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.
5. A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők
meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt,
valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják
felhasználni.
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6. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának
rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három
munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak
kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
7. Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a
megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az
illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá
az olyan helyiségben sem, amely az alkalmazottak, tanulók munkaközi szünetének eltöltése
céljából lett kijelölve.
A Centrum nem rendelkezik olyan kamerával, amely kizárólag egy személyt és az általa
végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja az alkalmazott viselkedésének
befolyásolása.
8. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a
kezelő személyzet, a munkáltató főigazgatója és főigazgató-helyettesei, tagintézmény-vezető
és helyettese jogosult.
A megtekintések célja lehet:
• biztonsági szempontból kritikus cselekmények megfigyelése, személyek viselkedésének
és tevékenységének ellenőrzése,
• rongálások, vagyon elleni cselekmények feltárása,
• balesetek, valamint a jogszerűtlen cselekmények körülményeinek feltárása.
9. A Centrum személyi állományáról készült kép- vagy kép- és hangfelvételeken történő
részvétel kapcsán a képmásnak, mint személyes adatnak kezelésére - törvényi felhatalmazás
hiányában - kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával kerülhet sor a szervezetnél.
10. Az adatkezelés elsődleges célja: a közvélemény, szülők tájékoztatása és a Centrum
népszerűsítése a tevékenységi körébe tartozó oktatásokról, képzésekről, rendezvényekről,
eseményekről, programokról.
11. Az érintettek hozzájárulását a Szabályzat szerinti nyilatkozat kitöltésével kell
megszerezni, kivéve ha a felvétel:
• nyilvános közéleti szereplés során készült felvételnek minősül,
• tömegfelvételnek minősül, vagy
• a felvétel az érintettről technikai ellenőrzés keretében, a térfigyelő kamerákra vonatkozó
rendelkezés szerint ellenőrzése céljából készül.
12. A hozzájáruló nyilatkozat aláírása önkéntes. Azon dolgozókról, akik nem kívánnak a
felvételeken szerepelni, e joguk érvényesítése érdekében nyilvántartásba kell venni. A
nyilvántartott neveket kizárólag a felvételekkel kapcsolatos adatkezelést végző személyek,
valamint a helyi adatvédelmi felelős ismerheti meg.
13. Önkéntes hozzájárulás esetén a felvételt a Centrum a tájékoztató anyagaiban (pl.
kiadványok, stb.), a honlapján illetve a tagintézmények honlapjain a jelen Szabályzatban
meghatározott adatvédelmi irányelveknek megfelelően teheti közzé.
A kép- és hangfelvételeket a sajtó és média képviselői kizárólag a Centrum tevékenységének
bemutatása céljából, a felhasználási feltételeknek megfelelően vehetik át.
14. A Centrum által külső partnerével kötött írásos szerződés alapján történő felhasználás,
megjelenítés, továbbá az egyes személyeket bemutató portré vagy életrajzi jellegű, nyilvános
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közéleti szereplésnek nem minősülő
hozzájárulás alapján történik.

megjelenítés,

valamint

alkalmanként,

egyedi

A felvételeket - amennyiben az alkalmazott nem kéri azok törlését - a Centrum kép- és hang
archívumában selejtezés nélkül megőrzi.
15. A fenti szabályozások a Centrum tanulóiról kapcsolatos kép-és hangfelvétel
készítésére is irányadóak az alábbi kikötésekkel:
• A Centrum és tagintézményeiben a tanulókról a tanítási időben, vagy azon kívül a
Centrum vagy tagintézménye által szervezett rendezvények során vagy külső
helyszíneken fényképek, hang- vagy videó felvételek készítéséhez és azoknak az iskolai
faliújságokon, iskola által szerkesztett kiadványaiban, továbbá a honlapokon, közösségi
médiákban való megjelenéséhez, nyilvánosságra hozatalával, másolásával valamint a
pedagógusok általi beszámolók, portfoliók készítéséhez való felhasználásával
kapcsolatosan a szülő vagy gondviselő nyilatkozatát be kell szerezni.
• A törvényes képviselő aláírásával engedélyezheti a felvételek utólagos szerkesztését,
módosítását mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak,
és a tanuló számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti
felvételhez képest.
• A hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére
történő továbbítására, amelyek kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhetnek,
kivételt képezve azon esetekben, amelyeket a fentebb hivatkozott jogszabályok írnak elő.
• Hozzájárulást:
> 14-18 év közötti tanuló esetében a szülő és a gyermek közösen kell, hogy megadja,
> 18 év fölötti tanuló esetében már kizárólag a tanuló gyermek jogosult a
hozzájárulás megadására.
> Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési
nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására megnevezett.

16. A Centrum személyi állományába nem tartozó partnerekről, külső személyekről
készült kép-és hangfelvétellel kapcsolatos szabályok:
A Centrum személyi állományába nem tartozó személyekről készítendő kép- vagy kép- és
hangfelvételeken történő részvétel kapcsán a képmásnak mint személyes adatnak kezelésére törvényi felhatalmazás hiányában - kizárólag az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulásával
kerülhet sor.
Az érintettek hozzájárulását a Szabályzat szerinti nyilatkozat kitöltésével kell megszerezni,
kivéve ha a kép- vagy kép- és hangfelvétel:
• nyilvános közéleti szereplés során készül, vagy
• tömegfelvételnek minősül.
Az adatkezelés elsődleges célja a közvélemény, partnerek, szülők tájékoztatása az Centrum
tevékenységi körébe tartozó eseményekről.
Rendezvények, események szervezése esetén a rendezvény, esemény felelőse lehetőség
szerint előzetesen köteles gondoskodni az érintettek megfelelő tájékoztatásáról és a
hozzájárulások beszerzéséről.
Az emaillal, kamerákkal, informatikai eszközökkel, internettel, kép-és hangfelvétellel
kapcsolatos mintákat az 5. sz. mellékletek körében lévő nyilatkozat minták
tartalmazzák.

29. oldal

IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉSEK
15.§ Szerződő partnerek adatainak kezelése nyilvántartása

vevők, szállítók

A Centrum szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött
partner illetve természetes személy:
• nevét,
• születési nevét,
• születési idejét, helyét,
• anyja nevét,
• lakcímét,
• adóazonosító jelét,
• adószámét,
• vállalkozói, őstermelői igazolvány számát,
• személyi igazolvány számát,
• lakcímét,
• székhely, telephely címét,
• telefonszámát,
• e-mail címét,
• honlap-címét,
• bankszámlaszámát,
• online azonosítóját.
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A személyes adatok címzettjei: a Centrum ügyfélkiszolgálással, gazdálkodással, és egyéb
működéssel kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottai, könyvelési, adózási feladatokat
ellátó alkalmazottai, és adatfeldolgozói, és megbízott külső partnerei.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni keli, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben
is.
Az érintettet személyes adatainak adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatos
mintákat a 6, sz. mellékletek körében lévő nyilatkozat minták tartalmazzák.

16.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy
képviselőinek elérhetőségi adatai
1. A Centrum a szerződéses jogviszonyai kapcsán a szerződések teljesítése jogcímén a
szerződések megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződés kedvezmény nyújtása céljából
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kezeli a vele megbízóként vagy megbízottként, azaz vevőként, szállítóként szerződött jogi
személyek képviselőinek, tagjainak egyéb résztvevőinek adatait:
•
•

•

•
•

a kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma,
e-mail címe, online azonosítója.
a személyes adatok kezelésének célja: a Centrum jogi személy / magányszemély
partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
a személyes adatok címzettjei: a Centrum ügyfélkiszolgálással, gazdálkodással, és
egyéb működéssel kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottai, könyvelési, adózási
feladatokat ellátó alkalmazottai, és adatfeldolgozói, és megbízott külső partnerei.
a személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat mellékletei tartalmazzák. Ezen
nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló alkalmazottnak
ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés
időtartamáig meg kell őrizni.

A Centrum területére érkező intézményi látogatók, vendégek esetében az alábbi
személyes adatok kerülnek kezelésre:
• szálláshelyek igénybevétele: írásos bejelentkezés alapján történik a Centrum egyes
tagintézményeiben. A jelentkezési lapon a jelentkező neve, születési helye és ideje,
anyja neve, lakcíme, elérhetőségei (e-maií, telefonszám), szoba száma, érkezés napja,
távozás napja, vendégéjszaka száma, fizetendő idegenforgalmi adó (IFA), IFA mentes
éjszaka száma, IFA mentesség jogcíme, és nyilatkozat kerül rögzítésre.
• táborok szervezése tanulók részére: A résztvevő iskola, óvoda adatai, a jelentkezők
létszáma, a kísérő/szervező pedagógus(ok) neve, telefonos és e-mail elérhetősége.
Rögzítésre kerül továbbá a gyermekek neve, születés ideje, lakcíme, szülő neve,
telefonszáma, e-mail címe, TAJ-száma, betegség, vagy rendszeresen szedett
gyógyszer, gyógyszerallergia, egyéb allergia.
• egyéb programok szervezése.
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A fentiek tekintetében:
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja: a tevékenységekkel összefüggő pénzügyi elszámolás rendezése.
Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.
Az adatok törlésének határideje: számviteli és egyéb pénzügyi jogszabályok előírásai
alapján
S szállás foglalás, táboroztatás esetén adatrögzítéstől számított 8 év.
S a rendezvény esetén annak lebonyolítását követően azonnal.
A jogi személlyel, üzleti partnerrel kötött szerződéshez kapcsolódó személyes adatokhoz
kapcsolódó mintákat a 7. sz. mellékletek körében lévő nyilatkozat minták tartalmazzák.

17.§ A Centrum az alábbi területeken nem végez adatkezelést és nem
végez adatellenőrzést tevékenységéhez kötötten
A Centrum az alábbi területeken nem végez adatkezelést és adatellenőrzést tevékenységéhez
kötötten:
♦ Az ügyfélszolgálati tevékenység és telefonos hangfelvétel készítése.

a Centrum honlapján nem történik:
o látogatói adatkezelés,
o regisztráció,
o hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés,
intézményi hivatalos Facebook oldallal a Centrum nem rendelkezik.
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V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ
ADATKEZELÉSEK
18.§ Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
1. A Centrum jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány
száma, adóazonosító jel.
2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év,
3. A személyes adatok címzettjei: a Centrum adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

19.§ Kifizetői adatkezelés
1. A Centrum jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek - alkalmazottak,
családtagjaik, egyéb foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők - adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017. CL. törvény az adózás rendjéről (Alt.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a
titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TÁJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fríznek, a Centrum kezelheti az alkalmazott, érintett egészségügyi (Szja tv.
40. §) és szakszervezeti (Szja 47. §(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és
járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
3. A személyes adatok címzettjei: a Cent mm pénzügyi, adózási, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
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20.§ A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó
adatkezelés
A Centrum jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint
maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Centrum irattári anyagának
maradandó értékű része épségben és használható állapotban fennmaradjon. Az adattárolás
ideje: a közlevéltár részére történő átadásig történik.
A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a mindenkor hatályos
Levéltári törvény irányadó.

VI. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
21.§ Adatbiztonsági intézkedések
1. A Centrum valamennyi célhoz kötött, jogszabályi alapon vagy hozzájáruláson alapuló
adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni
azokat a technikai - ezen belül fizikai és logikai - és szervezési intézkedéseket és kialakítani
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához
szükségesek.
2. A Centrum az adatokat megfelelő intézkedésekkel köteles védeni a véletlen vagy
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
3. A Centrum a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli és azokat titoktartás
alá helyezi. Az alkalmazottakkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír elő, a 3. számú melléklet szerint. A személyes adatokhoz való hozzáférést a
Centrum jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
4. A Centrum az informatikai rendszereket fizikai védelemmel látja el, tűzfallal védi, és
vírusvédelemmel biztosítja. Biztosítja továbbá az adatok és az azokat hordozó eszközök,
iratok megfelelő fizikai védelmét.
5. A Centrum az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes programok útján
végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A programok biztosítják, hogy az
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek
hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
6. A Centrum a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
7. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá, a gazdasági, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb
személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva tartja a szervezet.
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8. A személyes adatok feldolgozása során biztosítani kell a Centrum minden személyes
adatot kezelő egységének, személyének, hogy:
• a jogosulatlan adatbevitel ne történhessen,
• az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használata megakadályozásra kerüljön,
• ellenőrizhető legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés
alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,
• ellenőrizhető legyen, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az
adatfeldolgozó rendszerekbe,
• a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatósága folyamatosan
biztosított,
• az adatfeldolgozás során esetlegesen fellépő hibákról jelentés készüljön.
9. A Centrum informatikai nyilvántartásainak, informatikai eszközeinek, alkalmazásainak és
rendszerének védelméről a mindenkor hatályos Informatikai biztonsági előírások az
irányadóak a belső szabályozás szerint, mely többek között rendelkezik a:
• hozzáférési jogosultságokról,
• adatmentésekről, adatvesztés helyreállításról,
• vírusvédelemről,
• adatállományok és eszközpark fizikai védelméről,
• hozzáférések védelméről.
10.
A Centrum minden alkalmazottja, szerződéses jogviszonyban lévő partnere a
Centrum egységein belül köteles a papír alapú dokumentumok és a digitális
adathordozók fizikai hozzáférésének védelméről gondoskodni.
A rendezett munkaterület / íróasztal / iroda minden alkalmazottól elvárás. Az alkalmazottak
kötelesek törekedni az alábbiak betartására:
• a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok, valamint számítógépes
adathordozók, hordozható számítógépek, egyéb infokommunikációs eszközök
illetéktelen személy számára hozzáférhető módon, felügyelet nélkül nem hagyhatóak,
• az irodák ajtaját minden esetben be kell zárni, az illetéktelen személy bejutását meg
kell akadályozni,
• a munkaidő végén valamennyi személyes adatot tartalmazó adathordozót el kell zárni
(pl. széf, lemezszekrény, egyéb zárható bútor), vagy megfelelő technikai intézkedéssel
meg kell akadályozni az illetéktelen személy számára az adathoz való hozzáférést,
valamint az azt hordozó eszköz eltulajdonítását,
• személyes adatot tartalmazó információ nyomtatása esetén a nyomtató a nyomtatás
során nem hagyható őrizetlenül,
• amennyiben a multifunkcionális eszközpark alkalmas a személyi kódok rögzítésére,
akkor minden alkalmazott esetében kódot kell kiosztani a nyomtatáshoz, az eszköz
használatához,
• személyes adatok tárolására, elhelyezésre, feldolgozására szolgáló irodahelyiséget még
ideiglenes felügyelet nélkül hagyás esetén is be kell zárni,
• a személyazonosító információkat (pl. telefonjegyzék, címjegyzék) oly módon kell
elhelyezni, hogy azok tartalmát illetéktelenek ne ismerhessék meg,
• a számítógépeket kódolással védje a szervezet az illetéktelen betekintés ellen.
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VII. FEJEZET - A CENTRUM ADATFELDOLGOZÓ
TEVÉKENYSÉGE
22.§ Adatfeldolgozó tevékenységek
A Centrum adatfeldolgozást a létesítő okiratában (alapító okirat) és a mindenkor hatályos
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tevékenységi köreiben végez.
Kiemelten:
• alkalmazottak személyes adatainak feldolgozása, nyilvántartása
• tanulói jogviszonnyal rendelkezők személyes adatainak feldolgozása
• szerződött partnerek személyes adatainak feldolgozása
• ügyfelek személyes adatainak feldolgozása
Az adatvédelmi nyilvántartáshoz a 8 sz, mellékletek az irányadóak.

23.§ Adatfeldolgozói garancianyújtás
1. A Centrum adatfeldolgozóként biztosítja - különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az
erőforrások tekintetében - hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai
és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
2. A Centrum adatkezelési és adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett
személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek - ha jogszabályon alapuló
megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak - az általuk megismert
személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak. Az alkalmazandó
Titoktartási nyilatkozat szövegét jelen szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.
3. A Centrum megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés
jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és
szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.
4. A Centrum az állami szervekkel, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel és gazdasági
társaságokkal, piaci szereplőkkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai
feltételeivel rendelkezik.

24.§ A Centrum, mint adatkezelő (megbízó) kötelezettségei és jogai
A Centrum, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során
állandó vagy eseti megbízás alapján adatfeldolgozót vegyen igénybe.
Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az informatikai rendszer fenntartása, valamint az
integrált számviteli rendszer és a Magyar Államkincstár által üzemeltetett KIR3 program
közötti kapcsolat paraméterezése, az automatikus elektronikus bérfeladás karbantartása
érdekében kerülhet sor.
Adatfeldolgozó igénybevételére írásbeli szerződés alapján kerülhet sor.
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1. A Centrum, mint adatkezelő jogosult ellenőrizni az általa megbízott, vagy vele valamilyen
szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység
végrehajtását.
2. A Centrumnak, mint adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos
utasításai jogszerűségéért terheli felelősség, ugyanakkor a vele megbízásban lévő
adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az adatkezelőnek, amennyiben adatkezelő
utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
3. A Centrum, mint adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen
szabályzat szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előíija, hozzájárulásukat
beszerezze.

25.§ Centrum, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli
utasítása alapján jár el.
2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes
adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek - ha jogszabályon alapuló megfelelő
titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak - az általuk megismert személyes
adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
3. Adatbiztonság: Az adatfeldolgozó az információ technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságéi
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket keli
végrehajtania annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja.
Az adatfeldolgozó intézkedéseket kell, hogy hozzon annak biztosítására, hogy az irányítása
alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag
az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől
való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
Az adatfeldolgozó köteles gondoskodni a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres
karbantartásáról, fejlesztéséről, az adattartalmak védelméről.
4. További adatfeldolgozó igénybevétele: Az adatfeldolgozó vállalja, hogy további
adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv.-ben meghatározott feltételek teljesítése
melleit vesz igénybe. Az adatkezelő szerződésben kell, hogy általános felhatalmazást adjon
az adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe.
Az adatfeldolgozónak a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatnia kell
az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által
végzendő tervezett feladatokról.
Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével
szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag
a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult.
Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési
tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba
foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi
kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött
a közöttük lévő szerződésben, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő
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garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és
ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR rendelet követelményeinek.
Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó
adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó
kötelezettségeinek a teljesítéséért.
5. Együttműködés az Adatkezelővel:
a) Centrum, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel
segítenie kell az Adatkezelőt a kötelezettségei teljesítése érdekében.
b) Centrum, adatfeldolgozóként segíti az adatkezelőt a Rendelet 32-36. cikk
(Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti
kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az
adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
c) Centrum, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan
információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott
kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és
elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett
auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
6. Egyes nyilvántartások kialakítására vonatkozó általános szabályok:
A Centrum bármilyen személyes adatot tartalmazó nyilvántartást vagy jogszabályi alapon,
törvényi felhatalmazás alapján, vagy saját hatáskörben a főigazgató jogosultsága alapján
hozhat létre.
A nyilvántartásban kezelt adatok körét és kezelési időtartamát az adatkezelésre jogosító vagy
kötelező jogszabály vagy az érintett hozzájárulásában foglaltak határozzák meg, s megfelelő
cél érdekében és a szükségesség mértékéig alakíthatóak ki.

26.§ A Centrum adatfeldolgozási tevékenységének általános szerződési
feltételei
A Centrum az adatfeldolgozási tevékenységre a mindenkori megbízóval, megrendelővel
írásbeli szerződést köt, vagy külön megállapodásban, vagy a jogviszonyt rögzítő szerződés
keretén belül.

VIII. FEJEZET - SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
27.§ Személyes adatok továbbítása
A Centrum tevékenysége során személyes adatok továbbítását is végzi, egyrészt a Centrum
által igénybe vett szolgáltatások tekintetében, másrészt feladatainak ellátása során a Centrum
számára szolgáltatást nyújtók és egyéb adatfeldolgozók felé. Az adattovábbításra harmadik
jogi személyek irányában kerül sor.
A Centrum csak olyan személyes adatot továbbít, amelyeknek a törvényben meghatározott
adatkezelője, vagy amit más adatkezelőtől jogszerűen átvett, amennyiben ezt az érintett nem
tiltotta meg.
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Az adattovábbítás földrajzi értelemben Magyarországon belül, magyar partnerek felé, a
megkötött szerződéses jogviszonyokon belül, és garanciákkal történik. Egyebekben ilyen
esetekben a Centrumra az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Harmadik személy vagy szervezet által benyújtott adattovábbítási kérelem elbírálása - a
törvényben kötelezően előírt adattovábbítási eseteket kivéve - a főigazgató hatáskörébe
tartozik.
Az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető a Centrum részéről, ha a kérelem
tartalmazza:
a. az adattovábbítás célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos
megjelölését,
b. a kért adatok körének pontos meghatározását,
c. az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó
adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges ismérveket.
Az adatok továbbításához a 9 sz. melléklet minta az irányadó.

IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
28.§ Az adatvédelmi incidens fogalma, bejelentése
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)
A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése,
személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok
nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása,
szerver elleni támadások, honlap feltörése.
Az az alkalmazott v, szervezeti egység, amely a Centrum által kezelt vagy feldolgozott
személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst, azaz személyes adat jogellenes
kezelését vagy feldolgozását, {pl jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást,
nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és
sérülést) észleli, köteles azt a közvetlen vezetője (tagintézmény-vezető, egyéb vezető) útján

haladéktalanul a Centrum főigazgatójának és az adatvédelmi tisztviselőnek írásban
bejelenteni,
A bejelentés során meg kell adni a tagintézmény / szervezeti egység nevét, az incidens
tárgyát, valamint azt, hogy az incidens informatikai rendszert érint-e vagy sem. A bejelentő
megadhat minden olyan további információt is, amelyet az incidens beazonosítása,
megvizsgálása szempontjából lényegesnek ítél.

29.§ Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi és védelmi előírások
betartása a Centrum vezetőjének - főigazgatójának, fő igazgató-helyetteseinek és
tagintézmény-vezetőinek a feladata.
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Az informatikai rendszereken a hozzáférések és hozzáférési kísérletek folyamatosan
naplózásra kendnek. Az informatikai rendszerek intézményi egységenként rendszeres
ellenőrzés és karbantartás alatt állnak.
Amennyiben a Centrum ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során
adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Centrum főigazgatóját és
az adatvédelmi felelőst.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a Centrum központi e-mail címén, telefonszámán,
vagy személyesen az alkalmazottak, szerződő partnerek, érintettek által.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a Centrum alábbi e-mail címén: adatvedelem@egriszc.hu
Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Centrum főigazgatója és az adatvédelmi felelős
haladéktalanul meg kell, hogy vizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítania kell az
incidenst, el kell döntenie, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.
Meg kell vizsgálni az alábbiakat:
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f.
a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be
kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó
bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk
helyreállítását és a jogszem működés visszaállítását.
Az adatvédelmi incidenst 2 munkanapon belül ki kell vizsgálni.

30.§ Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell
őrizni.
Az adatvédelmi incidensekhez a 10 sz. melléklet minta az irányadó.
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X. FEJEZET - AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
31. § Adatkezelésben érintettek jogai
• Előzetes tájékozódáshoz való jog
• Az érintett hozzáférési joga
• A helyesbítéshez való jog
• A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
• Az adatkezelés korlátozásához való jog
• A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
• Az adathordozhatósághoz való jog
• A tiltakozáshoz való jog
• Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
• Korlátozások
• Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
• A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
J*o g )

•
•

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

Az adatkezelésben érintettek jogaihoz kapcsolódó mintákat a 11 sz, mellékletek
tartalmazzák.

XI.
FEJEZET - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK
ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
32. § Intézkedések az érintett kérelme alapján
1. A Centrum, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30
napon belül tájékoztatja az érintettet.
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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5. Centrum, mint Adatkezelő a Rendelet 13, és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogarról szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt
- túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre hivatkozva megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.
6. Ha Centrumnak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

XII.
NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS
INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mint felügyeleti
hatósághoz jogellenes adatkezelés címen panaszt lehet benyújtani.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
A NAIH, mint felügyeleti hatóság a saját tagállamának területén illetékes Rendelet és az
Infotv. alapján ráruházott feladatok végzésére és hatáskörök gyakorlására. Jogosult eljárni az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés tekintetében.
A Hatóság a bejelentések fogadására (papír alapon, vagy - az azzal rendelkező jogalanyok
esetén - hivatali kapun való bejelentés lehetőségének biztosítása mellett) a honlapján külön e
célra létrehozott szakrendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton
megtehetők.

XIII. FEJEZET - ZARO RENDELKEZÉSEK
A Szabályzat módosítására a Centrum főigazgatója jogosult.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésben, a hatályos törvények előírásai az
irányadóak.
Jelen szabályzat 2018. év október hó 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
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MELLÉKLETEK
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„A” melléklet

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
A Centrum szerződéses jogviszonyai kapcsán a szerződések teljesítése jogcímén a szerződések
megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele
megbízóként vagy megbízottként, azaz vevőként, szállítóként szerződött érintett természetes személy
adatait.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes
adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk
mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén,
az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte
vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése,
valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való
hivatkozás,
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének
időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a
következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat
megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2)
bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az
információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
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B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték
meg

1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
0 adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy
a 49. cikk (1) bekezdésének második a[bekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy
az elérhetőségükre való hivatkozás.
2. Az i. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az
érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő
információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő
vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok fonása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel bír.
3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel
való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közük az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal
való közlésekor.
4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról
és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák
figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében
említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen
adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia
- az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve —az érintett jogainak, szabadságainak és
jogos érdekeinek védelme érdekében;
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c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről
rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktaitási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell
maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyú jtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan
a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,
kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (I) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján
tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
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f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal Összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az I. pontban említett jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előteijesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul;
és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
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2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
3. Ejog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy t) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden
más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/5 8/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
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b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni
az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideéitve az érintettnek
legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és
a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1)
bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja
alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében
megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az
5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető
jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos
intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni
védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió
vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési
és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az
ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)-e) és a g) pontban említett esetekben - akár alkalmanként - a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
2.
Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó
garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés
vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez
hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

49. oldal

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet
az adatvédelmi incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni
keli az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni keli legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b),
c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek
bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása - amelyek a személyes adatokhoz
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely
biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,
elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek
valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra,
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos taitózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban —,ha az érintett megítélése szerint
a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet
78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogoivoslathoz való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
4.
Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a
felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

50. oldal

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog - sérelme nélkül,
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak,
e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi
szerve.
(Rendelet 79. cikk)
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3.számú melléklet
Iratkezelési szabályzat
Készült a 2000. évi C. törvény, valamint a módosított 1995. évi LXVI. törvény és a 335/2005.
(II. 29). kormányrendelet alapján
I. Általános rendelkezések
1. A szabályzat hatálya
A szabályzat az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiumának a nyílt iratok átvételének, készítésének,
iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, irattározásának, selejtezésének, levéltárba
történő átadásának szabályait rögzíti.
1. Iratkezelési szabályzat alkalmazása során használt fogalmak
- Beadvány: a szervezetünkhöz érkező hagyományos (elektronikus) irat, amely
rendeltetésszerűen szervezetünknél marad.
-

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

-

Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával -

elektronikus

formában rögzített - elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet
számítástechnikai adathordozón tárolnak.
-

Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során
rögzítik a beadvány beérkezésének keltét.

-

Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyeket az intézmény vagy
személy végez az ügyintézési munkafolyamat során.

-

Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az azt követő postabontás utáni fázisa, az
iratnyilvántartás alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve a saját
keletkeztetésű iratot iktatószámmal látják el a szervezetnél és kitöltik az iktatókönyv,
illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait.

-

Iktatókonyv: a szervezetünk rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála
keletkezett, hozzá intézet és megőrzött) ügyviteli iratok (beadványok, kiadványok,
belső ügyvitelei iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú oldalakkal
ellátott, évenként hitelesen megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv.

-

Iratnak kell tekinteni és e szabályzatban előírt módon kell kezelni minden olyan
szöveget, számadatsort, térképet, tervrajzot és vázlatot - a megjelentetés szándékával
készült könyv jellegű kézirat kivételével - amely valamely működésével, illetőleg
személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz
felhasználásával és bármely eljárással keletkezett.

Nem kell iratnak tekinteni a rendszeresen kapott hivatalos lapokat (közlönyöket) napilapokat,
folyóiratokat, könyveket, reklám- és propagandaanyagokat.
-

Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és selejtezhetőség
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és
biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását
együttesen magába foglaló tevékenység.

-

Irattári anyag: a szervezetünk működése során keletkezett, vagy hozzá érkezett és
rendeltetésszerűen az irattárban tartozó iratok összessége.

-

Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagok tételekre (tárgyi
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az intézmény feladat- és
hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s
meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú
megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának
határidejét.

-

Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szervezetünk
működésére során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála
maradó iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi.

-

Kezelési (ügyviteli) feljegyzések: az ügy(ek)ben keletkező ügyviteli iratokon tett
feljegyzések, többnyire utasítások, amelyek az ügyek tartalmi és/vagy formai
intézését érintik.

-

Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, (elektronikus úton
érkezett, illetve küldött elektronikus irat).

-

Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi,
nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki és egyéb szempontból jelentős,
a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez illetőleg a közfeladatok folyamatos
ellátáshoz és az állampolgári jogok érvényestéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból
nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat.

Másodlat: a több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya,
amelyet az első példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít.
Másolat: valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amely hasonmás
(szöveg- és formahű), egyszerű (nem hitelesített) s hiteles (hitelesítő záradékkal
ellátott) iratmásolat lehet.
Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely
elvál aszthatatl an attól.
Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része tartozéka, attól - mint kísérő irattól elválasztható.
Mutatózás: a nyilvántartási munkának az iktatást követő szakasza, célja: az irat
iktatószámának megállapítása a visszakeresésnél.
Selejtezés: az iratoknak az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően
történő megsemmisítésének előkészítése.
Szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő - és
utóiratok) végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az
iratokon egyaránt jelölni kell.
Szignálás: az ügyben intézkedni, eljárni illetékes szervezeti egység ügyintéző
kijelölése az ügyben kiadmányozni jogosult részéről, (intézményünknél az igazgató)
akinek hatáskörébe tartozik az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasítása
kiadása, az ügy kiadmányozása.
Ügyintézés:

az intézményünk működésével, vagy személy tevékenységével

kapcsolatban keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi),
formai (alaki) kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata,
összessége.
Ügyintéző: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az
ügyet döntésre előkészíti.
Ügyirat: az intézmény rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező
irat, amely az ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat
tartalmazza.
Ügyiratdarab: az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely, egy-egy
fázisában keletkezet iratokat tartalmazza.
Ügykör: az intézmény vagy személy hatásköre és illetékessége által meghatározott,
összetartozó vagy hasonló egyedi ügyek összessége, csoportja.

-

Ügyvitel: az intézmény folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni
résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az
ügyintézés formai és technikai feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja
magában.
III.
Az iratkezelés szervezete és feladatai

1.

Intézményünkben az iratkezelési feladatok ellátása az iratforgalomnak megfelelően
központosított iratkezelési szervezetben történik, miszerint az iratkezelés valamennyi
fázisa: iratátvétel, postabontás, iktatás, név- és tárgymutató készítés, szerelés, csatolás,
irattovábbítás az illetékes szervezeti egységekre, az ügyintézését követő irattovábbítás,
határidőbe, irattárba helyezés, selejtezés, levéltári átadás központosítottan, önálló
szervezeti egységben történik.

1.2
2.

Az iratkezelés módja: hagyományos
Az iratkezelés felügyelete

2.1 Az intézményben az iratkezelés felügyeletét a tagintézmény-vezető látja el, aki felelős
azért, hogy a biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei rendelkezésre
álljanak.
2.2

Az iratkezelés felügyeletével megbízott: Palencsárné Kasza Marianna - mb.
tagintézmény-vezető
— évente ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak betartását,
— intézkedik a szabálytalanságok megszüntetésére,
— szükség esetén kezdeményezi az iratkezelési szabályzat, irattári terv módosítását.
IV.
A küldemények átvétele és felbontása

1.

Az iratok, küldemények átvétele

1.1 Az intézményünk címére vagy annak munkatársai nevére postai vagy kézbesítés,
futárszolgálat, informatikai - telekommunikációs eszköz, illetve az ügyfél személyes
benyújtása útján érkezet küldemények átvételére jogosult:
a. az intézmény vezetője,
b. az „s.k felbontásra” jelölés esetén a címzett, vagy az általa megbízott személy,

c. az iratkezelést felügyelő vezető, illetve az általa megbízott személy,
d. postai meghatalmazással rendelkező személy,
e. az iratkezeléssel megbízott személy
1.2 Az intézmény bármely dolgozójához közvetlenül érkező (kézbesített) hivatalos
küldeményeket az átvétel után haladéktalanul továbbítani kell az intézmény vezetőjéhez.
1.3 A küldeményeket átvevő személy köteles ellenőrizni, hogy
a címzés alapján jogosult-e a küldemény átvételére,
a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel egyezőségét,
az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlen-e,
1.4 Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételtátvételi elismervénnyel - igazolni kell.
1.5 Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és
soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratokról vagy
mellékletekről a küldő szervet, személyt - jegyzőkönyv felvétele mellett - értesíteni kell.
1.6 A téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt azonnal
továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges vissza kell küldeni a feladónak.
2.

A küldemény felbontása

2.1 Az intézményhez érkezett valamennyi küldeményt az adminisztrátor bonthatja fel és
látja el érkeztető bélyegzővel.
2.2 A „nem bontható” küldemények köre:
A névre szóló, magánjellegű,
Az „s.k.” felbontásra szóló,
2.3 A „nem bontható” küldeményeket minden esetben felbontás nélkül kell a címzetthez
továbbítani.
2.4 Amennyiben a „nem bontható” küldemény az intézményt érintő hivatalos iratot
tartalmaz, a címzett azt felbontás után tartozik iktatás, illetve nyilvántartásba vétel
céljából azonnal az iktatást végzőhöz eljuttatni.
2.5 A felbontott postát a tagintézményvezető szignálj a név szerint.
2.6 A küldemények felbontása során ellenőrizni kell, hogy az irat és annak mellékletei
hiánytalanul megérkeztek - e.
2.7 A faxon érkezett irat esetében először gondoskodni kell az információkat tartósan őrző
másolatkészítésről. A faxon érkezet irat kezelésére az általános rendelkezések az
irányadók.

2.8 Ha felbontás alkalmából kiderül, hogy a küldemény pénzt, vagy egyéb értékeket
tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iraton
feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a
pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni.
y.

Az iratok nyilvántartása
1.

Az iktatási rendszer

Az iratok iktatása alszámokra tagolódó rendszerben történik.
Az iktatás
Az intézményhez érkező, illetve ott keletkező iratokat - ha jogszabály másként nem
rendelkezik - iktatással kell nyilvántartani.
Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból:
az irat beérkezésének pontos ideje,
az intézkedésre j ogosult ügyintéző neve,
az irat tárgya,
az elintézés módja,
a kezelési feljegyzések, valamint
az irat holléte megállapítható legyen.
2.2.

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani
különösen:
-

tananyagokat,
tájékoztatókat,
pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint),
közlönyöket, folyóiratokat,
visszaérkezett tértivevényeket,
propaganda és reklámcélokat szolgáló kiadványokat.

A nem papír alapú elektronikus adathordozón érkezett iratokon (pl. magnetofonszalag,
hajlékony lemez, CD, ROM, stb.) az ügyirat számát és tárgyát is rögzíteni kell. Az

iktatókönyv „Irat jelleg” rovatába be kell jegyezni, hogy pl. „magnetofonszalag”, a „kezelési
feljegyzések” rovatba pedig annak tárolási helyét.
Az iratkezelő az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon iktatja
be. Soron kívül kell iktatni és továbbítani a határidős iratokat, táviratokat, expressz
küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat.
3.

Iktatókönyv

3.1

Iktatás céljára hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet kell használni.
Iktatókönyvet használatba vétel előtt a tagintézmény-vezető hitelesíti.

3.2

Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a
bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem
szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell
áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és
kézjeggyel kell igazolni.

3.3

Téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni ily módon, hogy az
érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen
legyen. Meg kell azt is jelölni, hogy tévesen beiktatott ügy iratát mely számra iktatták
át.

3.4

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó számot
követően aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével, keltezéssel, aláírással
és a hivatalos bélyegző lenyomatának elhelyezésével kell lezárni. Az iktatókönyv év
végi lezárást az intézményvezető és az iskolatitkár írja alá.

4.

Az iktatószám

4.1

Az iktatást minden évben 1-gyel kell kezdeni, és megszakítás nélkül kell folytatni az
év végéig.

Az ügy következő fázisában keletkezet újabb ügyiratok az ügyben keletkezett első ügyirat
sorszámát és eggyel kezdődő, folyamatosan növekvő alszámot kapnak.
5.

Iktatási adatok

5.1

Az iktatás során az iktatókönyvben, az iraton, továbbá az ügyintézés különböző
fázisaiban fel kell tüntetni:
az iktatás sorszámát (iktatószámát),
az iktatás időpontját

az irat küldőjének (ügyfélnek) azonosító adatait,
a küldő iktatószámát (hivatkozási szám),
az irat tárgyát,
az elő- és utóirat korábbi azonosító (iktató) számát,
az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző azonosító adatait,
az elintézés határidejét,
az elintézés módját, idejét,
az esetleges címzett(ek)et,
a kezelési feljegyzéseket (csatolás, határidő, visszaérkezés, stb.)
5.2

Az ügy tárgyát csak egyszer, mégpedig a sorszámra bejegyzett első irat iktatásánál kell
a „Tárgy” sorba (tárgyrovat) rövid, de érthető szöveggel beírni. A bejegyzésnek az ügy
tárgyát legjobban jellemző szavakat kell tartalmaznia.

5.3

Az alszámra iktatás esetén a tárgyrovatba újabb bejegyzést nem kell írni. Ha az ügy
tárgya az újabb beérkező irat alapján megváltozik, vagy jelentős mértékben kiegészül,
az ügyiratot úja sorszámra kell iktatni, s az előző iratokat csatolni kell.

5.4

Az ügyiraton előírt határidőt az iktatókönyv „határidő” rovatába a kitűzött hónap és a
nap feltüntetésével grafit ceruzával kell bejegyezni. A határidős ügyiratokat a kitűzött
határnapok szerint elkülönítve, a számuk sorrendjében kell kezelni. Ha a válasz a
kitűzött határidőre vagy a határidő lejárta előtt beérkezik, az ügyiratot a határidős
ügyiratok közül ki kell emelni, és a határidő feljegyzést az iktatókönyv „határidő”
rovatában ceruzával át kell húzni.

6.

Az iratok szerelése és csatolása

6.1

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van -e elő irat.

6.2

Az iratot a kezelőnek szerelni kell.

6.3

Ha az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés),
ezt is az iktatókönyvben jelölni kell. A jelölés az irattárban vagy határidőben helyezés
tényének áthúzásával és a „kezelési feljegyzések” rovatban az irat új helyének
megjelölésével történik.

7.

Mutatózás

7.1

Az iktatott iratokat az év kezdetén újonnan nyitott, bekötött, regiszteres (betűosztásos)
név - és tárgymutató könyvbe mutatózni kell.

7.2

A tárgymutatókönyvbe az iktatókönyv tárgy rovatába bejegyzett szöveget az ott
kiemelt szó (név, hely, tárgy) kezdőbetűjének megfelelően az irat iktatószámának

feltüntetetése mellett kell bevezetni. Ha a tárgyvonatban több név, hely vagy tárgy
szerepel, azokat valamennyi megfelelő betűnél mutatózni kell.
7.3

A mutatózás megtörténtét az iktatókönyvben a sorszám mellett jelezni kell.

7.4

Mutatózni kell az iktatás napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon kell.
VI.
Iratkezelési feladatok az ügyintézés folyamatában

1. Az ügyintézés kijelölése
1.1 Az iratkezelő az érkező iratot az ügyintéző kijelölése végett köteles az irat szignálása
jogosult személynek bemutatni.
Az irat szignálására jogosult személy: a tagintézményvezető.
1.2 Az irat szignálására jogosult személy:
— kij elöli az ügyintézőt
— közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait (az ügy tárgyának
meghatározása, határidő, sürgősségi fok, stb.)
1.3 Az iratot, amelynek iktatott előzménye van, és feldolgozásra illetékes személy már
korábban ki volt jelölve, közvetlenül a személyhez kell továbbítani.
2. Kiadmányozás
2.1 Az iratot (fogalmazványt) jóváhagyás céljából a kiadmányozóhoz kell átadni. Külső
szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak a kiadmányozási joggal rendelkező
személy aláírásával lehet továbbítani, elküldeni.
2.2 A kiadmányt akkor hiteles, ha
— azt az illetékes kiadmányozó, illetve az általa felhatalmazott személy saját kezűleg
aláírja,
— a kiadmányozó neve mellett az „s.k” jelzés szerepel és - nem nyomdai sokszorosítású
irat esetén - hiteleséssel felhatalmazott személy az aláírásával igazolja. Sokszorosítás
esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az „s.k” jelzés, és az intézménybélyegző
lenyomata,
— a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett az intézmény
hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel.
2.3 A másolat vagy kiadmány hitelesítését az iskolatitkár végzi.
2.4 Kiadmányozáshoz az intézmény hivatalos bélyegzőjét kell használni.

2.5 Kiadmányozáshoz az ügyiratot a következő szerkezetben kell elkészíteni:
-

Az ügyirat bal felső sarkában kell megjelölni

-

az ügyiratot kibocsátó szervezet megnevezését, címét, postai irányítószámát,
postafiók számát, a távbeszélő számát

-

az iktatószámot

-

az ügyintéző nevét

-

Az iktatószám, valamint az ügyintéző neve alatt jelenik meg a címzett szerv
(vezetőjének neve, beosztása) címe,

Az ügyirat jobb felső sarkán szerepel
a tárgya,
hivatkozási szám vagy j elzés,
a mellékletek száma,
•

A szöveg alatt baloldalon
a keltezés (hely, év, hó, nap)
az „sk” jelzésű kiadmányon a „kiadmány hiteléül” záradékot és a
...... (leíró, iratkezelő) sajátkezű aláírása szerepel,

•

a szöveg alatt jobb oldalon a kiadmányozó nevét és beosztását kell
feltüntetni,

•

az ügyirathoz készített mellékletet, annak jobb felső sarkán „Melléklet a
számú ügyirathoz” szöveggel kell ellátni.

3.

Az irat továbbítása, postázása (expediálása)

3.1

A kiadmányozott ügyiratokat a tisztázatokkal együtt kell átadni az iratkezelőnek.

3.2

Az irat továbbítása (expediálása) előtt az iratkezelőnek kell, hogy az aláírt, illetőleg
hitelesített és bélyegzőlenyomattal ellátott leveleken végrehajtottak-e minden kiadói
utasítást. Ellenőrizni kell, hogy mellékleteket csatolták -e.

3.3

A postázó iratkezelő az iratokat a továbbítás módja szerint csoportosítja (posta,
kézbesítés).

3.4

A postai továbbítás esetén a borítékokat közönséges, express, express ajánlott, ajánlott,
érték nélküli küldemény stb. szerint külön kell választani, majd a szükséges

bérmentesítésről gondoskodni kell. A küldemény tértivevényét csatolni kell a
borítékhoz.
3.5

A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb. okból visszaérkezett iratokat és
küldeményeket az iratkezelő az illetékes ügyintéző személyhez soron kívül köteles
továbbítani, aki a további intézkedésről gondoskodik.
VII.
Irattározás

1. Irattározás
1.1

Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő

válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az intézmény feladat- és hatásköréhez,
valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető
irattári tételekben tartozó ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem
selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét.
1.2

Az irattári tervben meg kell határozni az egyes irattári tétel számokhoz tartozó iratok körét,
azok megőrzési idejét.

1.3

Az egyes irattári tétel számokhoz kapcsolódóan meg kell határozni, melyek azok a tételek,
amelyek nem selejtezhetők, és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyagok védelméről szóló módosított 1995. évi LXVI. törvény 9. §-ában foglaltak
értelmében mikor kell ezeket a levéltárnak átadni.
VIII.
Az iratok selejtezése, levéltári átadása
1. A selejtezés
1.1

Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés
útján szabad kiemelni.

1.2

Az irattárban elhelyezett iratanyagot - selejtezés szempontjából - legalább ötévenként
felül kell vizsgálni és azokat az iratokat, amelyek nem minősülnek levéltári anyagnak,
és az irattári terv szerinti őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni.

Az őrzési idő az ügyirat keletkezésének évét követő január 1-től egész évekre kell
számítani.
1.3

A selejtezési szándékot az illetékes levéltárnak a munka megkezdése előtt 30 nappal
be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a selejtezésalá vonható iratok
évkörét, tárgykörét és hozzávetőleges mennyiségét.

1.4

Az iratselejtezésről - az iratkezelést felügyelő vezető által megbízott selejtezési
bizottság három példányban selejtezési jegyzőkönyvet készít, amelyet iktatás után meg
kell küldeni az illetékes közlevéltárhoz, a selejtezés engedélyeztetése végett.

A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

1.5

-

az intézmény megnevezését,

-

a selejtezés időpontját,

-

a selejtezés alapjául szolgáló jogszabály és irattári terv számát,

-

a selejtezésre kerülő iratok irattári tételszámát, évkörét és mennyiségét,

-

a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét és aláírását.
A közlevéltár kiküldötte a kiselejtezhető iratok közül iratokat kiemelhet abból a célból,

hogy azt a közlevéltár őrizze. Ha a közlevéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot
további őrzés céljából kiemel, akkor azt a nem selejtezhető iratok közé vissza kell sorolni, és a
levéltári átadásig ott kell őrizni. Ezt a tényt a selejtezési jegyzőkönyvre fel kell jegyezni.
1.6

A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál „S” jelöléssel,
valamint a selejtezési jegyzőkönyv iktatószámának és a selejtezés időpontjának
feltüntetésével jelezni kell.

2. Megsemmisítés
2.1

A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.

2.2

A megsemmisítés szabályairól az iratkezelést felügyelő az adatvédelmi szabályozás
figyelembevételével gondoskodik.

3. Az iratok levéltárba adása
3.1 A nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait a keletkezés naptári évétől
tizenötödik év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni.
3.2 Azoknak a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagvédelméről szóló, módosított 1995. évi LVI.

Tv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is a
polgármesteri hivatal őrizetében vannak, a közlevéltárban lévő anyagra vonatkozó
szabályok (1995. évi LXVI.tv.) szerint kell biztosítani.
3.3 A nem selejtezhető köziratok átadásának - átvételének időpontjáról az intézmény és az
illetékes közlevéltárral közösen állapodik meg.
3.4 A levéltár számára átadandó teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel együtt,
annak mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az átadás-átvételi
jegyzőkönyv kíséretében teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. Az átadásról - átvételi
jegyzőkönyvet kell készíteni a következő tartalommal:
Az átadó neve, az átadott iratok évköre, mennyisége,
az átadott anyagokról készített raktári egységszintű (doboz, kötet) jegyzéket kell
készíteni dobozszám, tárgy, tételszám, évszám feltüntetésével, a hosszú ügyviteli
érték miatt visszatartott iratokról (pl. alapító okirat, tervdokumentáció) külön
jegyzék készül,
az átvevő levéltár neve,
az átadónak az iratok kezelésére vonatkozó kikötései,
az átadó és átvevő hiteles aláírását.
Az átadás - átvételi jegyzőkönyv 1-1 példányát mindkét fél nem selejtezhető tételként kezeli.
IX.
Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme
Az iratokból és azok kezelésével kapcsolatban biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés
megakadályozását.
1. Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek
hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes
vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell
tartani.
2. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi utasítások alkalmazhatók.
a. „Saját kezű felbontás”.
b. „Más szervnek nem adható át”.
c. „Nem másolható!”.
d. „Kivonat nem készíthető”.

e. „Elolvasás után visszaküldendő”.
f. „Zárt borítékban tárolandó”.
X.
Egyéb iratkezelési feladatok
1. Intézkedések az intézmény megszűnése esetén
1.1

A közfeladatot ellátó intézmény megszüntetése vagy feladatkörének megváltozása
esetén a rendelkező intézménynek kell intézkednie az érintett intézmény irattári
anyagának további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és további
használhatóságáról.

1.2

Az intézményi feladatok átadása esetén az erről felvett és iktatott jegyzőkönyvben
fel kell tüntetni az utolsó iktatószámot (számokat) és tételesen fel kell sorolni az
átadott, illetőleg átvett ügyirathátralékot.

2. A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése
2.1

Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre
vonást, illetve fegyelmi büntetést von maga után.

2.2

Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltüntetésének okát és
körülményeit - az irat eltűnésének észlelésétől számított 15 napon belül az
intézményvezetőnek ki kell vizsgálnia.

3. Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések
3.1

A szervezetnél a hivatalos bélyegzőt a hivatalos kiadványokra, a kiadmányozási
jogkörrel rendelkezők sajátkezű aláírásához, illetve a kiadmányok (másolatok)
hitelesítéshez, valamint a küldemények lezárásához és átvételéhez lehet használni.

3.2

Tilos üres lapokat, ki nem töltött nyomtatványokat bélyegzővel ellátni, illetve a
kiadmányt hitelesíteni, ha azt a kiadmányozó még nem írta alá.

3.3

A bélyegző használója felelős a bélyegző rendeltetésszerű használatáért és
biztonságos őrzéséért.

Ezért a bélyegzőt
csak munkájával kapcsolatban használhatja,
a munkaidő befejezése után, illetve a munkahelyről való távozáskor köteles elzárni,
munkaviszony megszűnésekor köteles a bélyegzők nyilvántartásával megbízott
személynek átadni,
ha elvesztette (vagy az valami oknál fogva eltűnt), köteles vezetőjének azonnal

jelentetni.
A 20/2012. (V III. 31.) E M M I rendelethez
A nevelési-oktatási intézm ény irattári terve és az iskolai záradékok

I. Irattári terv
Irattári
Ügykör megnevezése
tételszám

Őrzési idő
(év)

Vezetési, igazgatási és szem élyi ügyek
1.

Intézménylétesítés, -átszervezés, fejlesztés

nem
selejtezhető

2.

Iktatókönyvek, iratselejtezési
jegyzőkönyvek

nem
selejtezhető

3.

Személyzeti, bér- és m unkaügy

50

4.

M unkavédelem, tűzvédelem,
balesetvédelem,

10

5.

Fenntartói irányítás

10

6 .-

Szakm ai ellenőrzés

20

7.

M egállapodások, bírósági,
állam igazgatási ügyek

10

8.

B első szabályzatok

10

9.

Polgári védelem

10

10.

M unkatervek, jelentések,
Statisztikák

5

11.

Panaszügyek

5

N evelési-oktatási ügyek
12.

N evelési-oktatási kísérletek, újítások

10

13.

Törzslapok, póttörzslapok, beírási
naplók

nem
selejtezhető

14.

Felvétel, átvétel

20

15.

Tanulói feg yelm i és kártérítési ügyek 5

16.

N aplók

5

17.

D iákönkorm ányzat szervezése,

5

működése
18.

Pedagógiai szakszolgálat

5

19.

Szülői munkaközösség, iskolaszék
szervezése, működése

5

20.

Szaktanácsadói, szakértői
vélem ények, ja va sla to k és ajánlások

5

21.

G yakorlati képzés szervezése

5

22.

Vizsgajegyzőkönyvek

5

23.

Tantárgyfelosztás

5

24.

Gyermek- és ifjúságvédelem

3

25.

Tanulók dolgozatai, témazárói,
vizsgadolgozatai

1

26.

A z érettségi vizsga, szakm ai vizsga

1

27.

K özösségi szolgálat teljesítéséről
szóló dokumentum

5

Gazdasági ügyek
27.

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, fenntartás, határidő nélküli
épülettervrajzok, helyszínrajzok,
használatbavételi engedélyek

28.

Társadalombiztosítás

50

29.

Leltár, állóeszköz-nyilvántartás,
vagyonnyilvántartás, selej tezés

10

30.

E ves költségvetés, költségvetési
beszámolók, könyvelési bizonylatok

5

31.

A tanműhely üzemeltetése

5

32.

A gyermekek, tanulók ellátása,
juttatásai, térítési díjak

5

33.

Szakértői bizottság szakértői
véleménye

20

3 4 .-

Költségvetési támogatási
dokum entum ok

5

XI.
Záró rendelkezések

Ez az „Iratkezelési szabályzat” 2017. szeptember 1-én lép hatályba.
Eger, 2017. szeptember 1.

4.számú melléklet
Belső ellenőrzési terv
1. Az ellenőrzés formái
Óralátogatás
Tanórán kívüli tevékenység
Beszámoltatás
Óramegbeszélés
Értékelés
2. Ellenőrzésre jogosultak köre
A tagintézmény vezető egy személyben felelős mindazért ami az iskolában történik, de a
feladatot megosztja

a helyettesekkel,

a gyakorlati

oktatásvezetővel,

az iskolai

munkaközösség-vezetőkkel.
3. A belső ellenőrzés területei
-

Pedagógia

-

Tanügyigazgatás

-

Gazdálkodás

-

PR tevékenység

-

Egyéb

I. Pedagógia
Tanórához
kapcsolódó

és

szabadidős

tevékenységhez

• óralátogatás különböző céllal (pályakezdő,
új kolléga; tantárgygondozás, aktivitásmérés)
• dokumentumok ellenőrzése
( tanmenet)
• taneszköz, tankönyv kiválasztása és
felhasználása, gazdaságossága

Egyéb

• gyermekvédelem
• továbbtanulás
• beiskolázás
• ügyeleti rendszer
• házirend
• a tanítás nélküli munkanapok
felhasználása

• rendezvények, ünnepségek

• könyvtár, tanulószoba, szakkör,
korrepetálás, verseny

• továbbképzésen való részvétel
ellenőrzése

Iskolán kívüli tevékenységek és

Pedasósiai

attitűdök,

kapcsolatrendszerek

módszerek,

eljárások

• szociális érzékenység
• tábor
• empátia
• kirándulás
• bánásmód
• DÓK
• pozitív értékelés
• iskolaszék
• fogadóórák, szülői értekezletek

II. Tanügyigazgatás
-

naplók, anyakönyvek

-

ellenőrzők, tájékoztató füzetek, házi feladat és dolgozatfüzetek

-

statisztika (étkezés + segélyezés)

-

tantárgyfelosztás, órarend

-

mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente

-

beiratkozás

-

beiskolázás

-

vizsgák megszervezése

-

tanév rendje

III. Munkáltatói feladatok
-

munkaidő pontos betartása

-

technikai dolgozók munkavégzése

-

pályakezdő kollégák

-

új kolléga

IV. Gazdálkodás

-

beszerzések (tanévzáró értekezlet, tanévnyitó értekezlet)

-

AV- eszközök nyilvántartása (tanévzáró értekezlet, tanévnyitó értekezlet) és
karbantartása, pótlása, állaga

-

szakleltárak (május, június)

-

karbantartás (augusztus, folyamatos)

-

biztonságtechnikai előírások betartása (augusztus, folyamatos)

-

túlóra, helyettesítés elszámolása (havonta)

-

besorolások (augusztus, december)

V. PR-tevékenység
-

kapcsolattartás

más

intézményekkel,

szervezetekkel,

alapítványokkal

(Minőségirányítási Program Intézkedési terve szerint
-

iskolai programokról tájékoztatás (félévi, év végi értekezlet, folyamatos)

-

pályázatokon való részvétel, ennek eredményessége (félévi, év végi értekezlet,
folyamatos)

VI. Egyéb
-

munka-, tűz és vagyonvédelem (folyamatos)

-

munkavédelmi és tűzvédelmi tájékoztatás (augusztus, folyamatos)

-

ügyeletek (reggeli, szüneti, udvari) munkaközösség-vezetők (ellenőrzési terv szerint)

-

dekoráció (osztály, folyosó dekorációs felelős,

határidő munkaközösség-vezetők

munkaterv alapján)
-

tantermek, illemhelyek, folyosók, udvar, konyha, szertárak tisztasága (augusztus,
folyamatos)

A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve

Az

ellenőrzés

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

y.

VI.

területei
Tantermek,

mkv.

mkv,

folyosók

mkv,

ig-

dekorálása
Tanmenetek

ig-

Munkatervek

ig-

Leltár

ig-

ig-

(taneszköz,
helyiségek)
Naplók
(haladási

ig-

ig-

ig-

ig-

és

osztályozási
rész)
Ellenőrzők

igh.

Anyakönyvek,

igh.

mkv.

mkv.

igh.

mkv.

mkv.
igh.

bizonyítványok
mkv.

Füzetek,

mkv.

mkv.

dolgozatfüzetek
vezetése,
javítása
Taneszközök,

tank.fel.,
mkv.

tankönyvek
kiválasztása
Óralátogatások

folyamatos

mkv.

folyamatos
Napközis

ig-

mkv
igh.

ig-

foglalkozások,

igh.

tanulószoba
Szakkörök,

igh.

igh.

igh.

korrepetálás
Pályakezdő
pedagógusok

ig-

mkv.

ig-

igh.

mkv.

Új kollégák

DÖK program

igh.

mkv.

ig-

igh.

mkv-

mkv.

ig-

igh.

A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve
Az

ellenőrzés

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

területei
Gyermekvédelmi

igh.

munka
Szülői értekezlet,

ig-

ig-

ig-

fogadóóra
A

igmkv.

munkaközösségi

igmkv.

tervekben
szereplő
feladatok
megvalósulása
Mérések

ig-

ig-

szervezése
Beiskolázás
(nyílt

ig-

ig-

ig-

nap,

beiratkozás)
Továbbtanulások

ig

8.of

ig-

előkészítése
Pályázatokon

ig-

ig-

való részvétel
Rendezvények,
ünnepek

igmkv-

Versenyek

Nyári tábor
Ügyeleti rend

igmkv.

igmkv.

igh.

ig-

mkv. mkv.

8.of

mkv.

ig-

igmkv.
ig-

igmkv
ig-

Folyamatos

igigh.

mkv.

ig-

A pedagógiai adminisztráció ellenőrzése
a) A tanulók által vezetett dokumentumok:
ellenőrző könyv ellenőrzése
Felelős: osztályfőnök
Határidő: a következő hónap 10-ig
b) A tanárok által vezetett dokumentumok ellenőrzése:
naplók
Felelős: általános tagintézményvezető-helyettes
Határidő: félévente
c) szakköri, fakultációs naplók
Felelős: általános tagintézményvezető-helyettes
Határidő: félévente
d) anyakönyvek, törzskönyvek
Felelős: általános tagintézményvezető-helyettes
Határidő: júniusban és szeptemberben
e) bizonyítványok
Felelős: osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség vezető
Határidő: szeptemberben,júniusban
f) Az ügyintézők által vezetett dokumentumok ellenőrzése:
g) szigorú számadású iskolai nyomtatványok
Felelős: tagintézményvezető
Határidő: szúrópróbaszerűen
h) beírási napló
Felelős: általános tagintézményvezető-helyettes
Határidő: szeptemberben
i) a beiskolázandó tanulók jelentkezési lapjai
Felelős: tagintézményvezető

Határidő: beiskolázási időszakban
j)

munkaügyi dokumentumok és a személyi anyag

Felelős: tagintézményvezető
k)

irattár és az irattárban lévő dokumentumok selejtezésének ellenőrzése

Felelős: tagintézmény vezető
l)

Az igazgatóhelyettesek által készített dokumentumok ellenőrzése

Felelős: tagintézményvezető
Határidő: félévente
A gazdasági munka ellenőrzése
a) A technikai személyzet jelenléti ívének ellenőrzése
Felelős: tagintézményvezető
Határidő: havonta
b) A pedagógusok jelenléti ívének ellenőrzése
Felelős: tagintézményvezető
c) A törvény által biztosított szabadság-nyilvántartás ellenőrzése
Felelős: tagintézmény vezető
Határidő: félévente

5. számú melléklet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 63. paragrafusa alapján

A) A Diákönkormányzat
I. A Diákönkormányzat kereteinek jogszabályi kijelölése [Ktv. 63. § (1), (2), (4)
bekezdések alapján]

1. A

tanulók

és

a

tanulóközösségek

a

tanulók

érdekeinek

képviseletére

diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat
érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
2. A diákönkormányzat munkáját a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diákönkormányzat képviseletében
is.
3. Ha az iskolában több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelési-oktatási
intézmény egészét érintő ügyekben, amelyik megválasztásában a legtöbb tanuló vett
részt, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete
biztosított.

Ilyen

diákönkormányzat

hiányában

az

iskolában

működő

diákönkormányzatok a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére
közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik diákönkormányzatot
(a továbbiakban: iskolai diákönkormányzat).
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a
választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ
jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola
SZMSZ-ével, illetve házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a
beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t, illetve
módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem
nyilatkozik.
II. A Diákönkormányzat célja:
1. a tanulók érdekeinek képviselete a tanulókat érintő minden kérdésben;
2. a tanulók és az iskolavezetés, illetve a tantestület között az információáramlás
biztosítása, ezzel segítve a döntéshozatalok és a döntések végrehajtását a diákság
körében;

3. az iskolai diákélet megszervezése, támogatása
III. A Diákönkormányzat feladata:
Jogainak gyakorlása.
IV. A Diákönkormányzat jogai
IV./I.
1. A Diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt [Ktv.
63. § (3) bekezdés alapján /:

a)

saj át működé séröl;

b)

a munkáját segítő tanár személyéről;

c)

a Diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök
felhasználásáról;

d)

hatáskörei gyakorlásáról;

e)

munkájának segítésére szervezetek, bizottságok megalapításáról;

f)

egy tanítás nélküli munkanap programjáról;

g)

pályázatok, tanulmányi versenyek kiírásáról, megrendezéséről;

h)

iskolai diákönkormányzatának tájékoztatási rendszerének létrehozásáról
és működtetéséről, valamint

i)

a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztősége
tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak
megbízásáról.

2. A Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő
kérdésekben /K tv. 64. § (2) bek.]\
a) jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai SZMSZ elfogadásakor és
módosításakor;
b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor;
c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor; d) a
Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve
módosításakor [Ktv. 64. § (3) bek.].

3. Az iskolai Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni [Vhr. 31. § (1) bek.
alapján]'.

a) a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál;
b)

a

tanulók

helyzetét

elemző,

értékelő

beszámolók

elkészítéséhez,

elfogadásához;
c) a tanulók fegyelmi ügyeiben;
d) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez;
e) az iskolai ünnepélyek szervezésében;
f) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához;
g) a napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvételről;
h) a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához (pl.: szakkörök);
i) az iskola külső kapcsolatrendszerének kialakításához;
j) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához;
k) a Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési
oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi
kérdésben /K lv. 63. § (5) bek.].
IV./II.
1. Azokban az ügyekben, amelyekben a Diákönkormányzat véleményének kikérése
kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá ha a
Diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a
meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a határidő előtt legalább
tizenöt nappal meg kell küldeni a Diákönkormányzat részére [Vhr. 31. § (9) bek.].
2. A Diákönkormányzat képviselői szavazati joggal részt vehetnek:
a) a tanulókat érintő fegyelmi tárgyalásokon;
b) az iskolaszék munkájában.

3. A Diákönkormányzat képviselői tanácskozási j oggal részt vehetnek:
a) az érettségi-vizsgabizottságban minden érettségiző osztálynál egy-egy fő
képviseletében;
b) a nevelőtestületi gyűléseken, amelyeken a diákokat érintő kérdések napirenden
szerepelnek, és minden diákokat érintő fórumon (tanulmányi, szociális, stb.).
B) A Diákönkormányzat szerkezeti felépítése
I. Diákönkormányzat:
1. a diákság legfőbb döntéshozó, tájékoztató és tájékozódó fóruma [Vhr. 31. § (3) bek.
alapján /;

2. résztvevői:
a) osztályonként két választott képviselő, fejenként két szavazati joggal;
b) az iskola igazgatója;
c) a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár
II. Diákvezetőség:
1. DÖK - titkár (diákelnök) :
-

a Diákönkormányzat tagj ai közül a DÖK választj a

2. DÖK - titkárhelyettes (diákelnök - helyettes):
-

a Diákönkormányzat tagj ai közül a DÖK választj a

III. A Diákönkormányzat munkáját segítő tanár:
1. felügyeli a Diákönkormányzat működésének törvényszerűségét, jogszerűségét;
2. segíti a tájékoztatást az igazgatóság, a tantestület és a Diákönkormányzat között,
valamint továbbítja a Diákönkormányzat véleményét az iskolavezetés és a
tantestület felé, és a lehetőséghez mérten képviseli azt;
3. tanácskozási és javaslattételi joggal részt vesz a Diákönkormányzat ülésein
IV. A Diákönkormányzat feladatkörei

1. A Diákönkormányzat feladata és kizárólagos joga, hogy:
a) szavazzon az iskola igazgatója által tartott, illetve más éves beszámolók
elfogadásáról;
b) megvitassa, felülbírálja a Szervezeti és működési szabályzatot, és annak bármilyen
változtatását j óváhagyj a;
c) a diákelnököt megválassza.
2. A Diákönkormányzat vezetősége (az elnökkel) képviseli és továbbítja a DÖK döntéseit,
illetve a DÖK ülései közötti időszakban ügyvezető testületként működik:
a) gyakorolja a véleményezési jogokat;
b) minden olyan kérdésben, mely érinti a diákságot, képviseli érdekeit, véleményt
nyilvánít, javaslatot tesz, kezdeményez;
c) biztosítja a Diákönkormányzat szavazati joggal rendelkező képviseletét a fegyelmi
tárgyalásokon, illetve az iskolaszékben;
d) biztosítja a Diákönkormányzat tanácskozási joggal rendelkező képviseletét az
érettségi-vizsgabizottságokban, az értekezleteken, illetve a törvény által előírt
minden fórumon;
e) javaslatot tesz a Diákönkormányzat évi munkatervére;
f) előkészíti, megszervezi és lebonyolítja az összes további gyűlést az év folyamán;
g)

a DÖK által

elfogadott programok megvalósítását megszervezi, illetve

megbízásokat ad ki a feladatok elvégzésére;
C) A Diákönkormányzat működési szabályzata
I. Diákönkormányzati választások
1. A mandátumok a szavazást követő egy évre szólnak.
2. A Diákönkormányzat tagjait az osztályok választják meg, visszahívásukra csak az őket
megbízó osztálynak van j oga.

3. A diákelnök megválasztása a Diákközgyűlés során [Vhr. 31. § (3)-(5) bek. alapján ]
a) A diákelnököt a jelöltek közül kell megválasztani.
b) A jelöltek névsorát a Diákközgyűlés előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.
c) A gyűlésen a képviselők - titkos szavazással és egyszerű többséggel megválasztják a jelöltekből a diákelnököt.
d) A diákelnök visszahívását kezdeményezheti:
-

az iskola igazgatója;

-

a Diákönkormányzat vezetősége

-

a Diákönkormányzatot segítő tanár

e) A diákelnök leváltásáról a Diákközgyűlés egyszerű többséggel dönt.
4, A Diákönkormányzatot segítő tanár személyéről az iskola igazgatója dönt, a DÖK
fenntartás nélkül elfogadja.
Visszahívását kezdeményezheti:
-

az iskola igazgatója;

-

a Diákönkormányzat vezetősége

II. A Diákönkormányzat szervezeti működése
1. A Diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését [Ktv. 63. § (6)
bek.].
2. A Diákközgyűlés lebonyolítása [Ktv. 63. § (7) b ek, Vhr. 31. § (3)-(8') bek. alapján]

a) Az iskolában évente legalább egy alkalommal Diákközgyűlést kell szervezni a
Diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése
céljából (évi rendes Diákközgyűlés).
b) Az ülés napirendi pontjait az ülés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra
kell hozni.

c) Határidős tevékenységek megvitatására összehívható rendkívüli gyűlés, ebben az
esetben a kihirdetési határidő két nap. Rendkívüli gyűlés összehívását
kezdeményezheti:
-

az iskola igazgatója;

-

a Diákönkormányzat vezetősége;

-

a tanulóifjúság egyötöde.

d) Az ülésekről jegyzőkönyv készül.
e) Az évi rendes Diákközgyűlésen éves beszámolót tart az iskola igazgatója és a
diákvezetőség. Ezenkívül megvitatják, felülbírálják a Szervezeti és működési
szabályzatot, többség esetén (az összes szavazásra jogosultnak több mint fele, azaz
legalább 38 fő egyetértésével) módosítják. A kívánt módosításokat a gyűlés
meghirdetésekor kell közzétenni.
f) Az ülések nyitottak, a nem küldött résztvevők tanácskozási, javaslattételi joggal
rendelkeznek.
g) Az évi rendes Diákközgyűlés ajánlott időpontja szeptember vagy október.
3. A Diákönkormányzat hathetente ülésezik, az ülések napirendi pontjait az ülés
megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.
a) Határidős tevékenységek megvitatására összehívható rendkívüli gyűlés, ebben az
esetben a kihirdetési

határidő két nap.

Rendkívüli

gyűlés

összehívását

kezdeményezheti:
-

az iskola igazgatója;

-

a diákelnök;

-

a Di ákönkormányzat tagj ai

b) Az ülésekről jegyzőkönyv és emlékeztető készül.
c) Az emlékeztetőt minden osztály megkapja.
d) Az emlékeztetőn szerepelnie kell azoknak az osztályoknak, amelyeknek képviselői
nem vettek részt az ülésen.

e) Az ülések nyitottak, a nem küldött résztvevők tanácskozási, javaslattételi joggal
rendelkeznek.
4. A vezetőség szükség szerinti gyakorisággal ülésezik
a) Az ülést kezdeményezhetik:
-

az iskola igazgatója;

-

a diákelnök;

-

a diákelnök helyettesek;

-

a Diákönkormányzatot segítő tanár.

b) Az ülések zártak, a megbeszélésről emlékeztető készül belső használatra.
c) A vezetőség biztosítja az üléseinek kellő időben történő meghirdetését.
d) A diákelnök gondoskodik a vezetőség képviseletéről a megfelelő fórumokon (pl.:
iskolaszék, fegyelmi tárgyalás).
5. A Diákönkormányzat létrehozhat célérdekből szerveződő diákköröket, tanulóközösségeket.
Ezek kötelesek szervezeti és működési szabályzatukat az elnökségnek bemutatni, a DÖK
testületével jóváhagyatni, az évi rendes Diákközgyűlésen tevékenységükről beszámolni.

6 számú melléklet
Szülői Munkaközösség
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében
szülői szervezet működik.
Szülői Munkaközösségének Működési Szabályzata
1. Általános tudnivalók
A Közoktatási Törvény 59-60-61. §-a alapján „... Az ...iskolában és a kollégiumban a szülők
jogaik érvényesítése... érdekében szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.”
A szülői szervezet feladata: az oktató-nevelő munkát segítő szülők összefogása, tájékoztatása,
véleményük kikérése és továbbítása, a szülői érdekek érvényesítése.
A szülői szervezet a tanulók oktatásáért, neveléséért felelős felnőttek közösségének egyike. A
szülői szervezet alkalom arra, hogy a szülők nézetei is érvényre jussanak. A szülői szervezet
elsősorban az intézményen belül képviseli a szülők érdekeit.
A szülői szervezet megalapítása és működtetése a szülők döntésén múlik. Elősegíti a
hatékonyabb működést és a valóságos érdekképviseletet. Része az iskolának, attól nem
különülhet el, nem önálló jogi személy, létrehozásához és működtetéséhez alkalmazni kell a
közoktatási törvény rendelkezéseit.
Az iskolában csak akkor tud eredményesen működni a szülői szervezet, ha hierarchikusan
épül fel, ha az osztály vagy évfolyam szintű szülői szervezetek együtt hozzák létre az iskolai
szintű választmány (vezetőség) által irányított szülői szervezetet.
Az osztályokban alapított szülői szervezet az iskolai szülői szervezet alapegysége. így először
az osztályok hoznak létre szülői szervezetet. A tagok önkéntesen vállalják a feladatot. A
tagságot évente megerősítik. Visszamondás alapján új tagot lehet választani.
Az osztály szülői szervezetének tagjai alkotják az iskolai szülői szervezetet. A szülők maguk
közül választanak elnököt és egyéb tisztségviselőket (helyettest, gazdasági felelőst,
ügyintézőt).

2. Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik
meg:
döntési jog:
-

megválasztja saját tisztségviselőit,

-

megválasztja a szülők képviselőit az iskolaszékbe,

-

kialakítja saját működési rendjét,

-

az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,

-

képviselők választása, akik a szülőket és a tanulókat a köznevelési törvényben
megfogalmazott jogai érvényesítésében segítik,

-

a rendelkezésre álló saját pénzeszközök mértékéről és a felhasználás módjáról,

-

a szülői szervezet által az iskolának nyújtandó támogatás módjáról.

véleményezési jog:
-

véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a
szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a
tanulókkal kapcsolatosak,

-

véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben,

egyetértési jog:
-

azon tankönyvek megrendelésére, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben,

-

mindazon esetekben, amikor a szülők anyagilag érintettek egy program vagy
nevelőtestületi döntés megvalósításában.

3.

Iskolánkban a szülői szervezetek felépítése:

Iskolánkban egy Szülői Munkaközösség működik. A szakgimnáziumi és szakközépiskolai
tanulók szülei egy szülői szervezetet alkotnak.
Osztály szülői munkaközösség:
-

Tagja osztályonként 2 fő. Olyan szülők, akiknek gyermeke az adott osztály tanulója.

-

A tagok önkéntesen vállalják a feladatot, s évente megerősítik.

-

A tagságot vissza lehet mondani.

-

Helyettük lehetőleg új tagot kell választani a tanév első szülői szülői értekezletén.

Iskolai szülői munkaközösség:

-

Az osztály szülői szervezetének tagjai egyben az iskolai szervezetnek is tagjai.

-

Az iskolai szervezet tagjai maguk közül választanak elnököt.

-

Az iskolai munkaközösség választ egy három tagból álló vezetőséget ( =
választm ányi ),

-

Tagjai: elnök és még két tag az elnök, az elnök-helyette és, gazdasági felelős.

-

A választmány képviseli a közösséget az iskolai rendezvényeken és azokon a
megbeszéléseken, ahol egyetértési joga van a szülői szervezetnek.

-

Aláírási joga van az iskolai szülői munkaközösség vezetőjének, akadályoztatása
esetén a többi négy vezetőségi tag (= a választmány) bármely tagjának.

-

Az iskolai munkaközösség választmányának összetételében nincs meghatározva az
egyes iskolarészek aránya, de célszerű a hatékonyabb működés érdekében, hogy
szakgimnáziumi és szakközépiskolaiosztályok szülői egyaránt tagok legyenek.

-

Az iskolai

szervezet üléseit

munkaközösség

összehívhatják:

elnöke, az osztályfőnöki

maguk a szülők,

az

munkaközösség vezetője

szülői
és az

iskolavezetés.
-

A szülői munkaközösség iskolai vezetőségi ülésein részt vesz az intézmény
vezetőségének egyik tagja.

-

Az iskolai szervezet ülését többnyire alkalomhoz kötődve tartja. Pl. nagyobb
rendezvények szervezésekor (Szalagavató, Karácsonyi műsor, Ballagás).

-

A rendezvények szervezésében nagy támogatást adnak a szülők.

-

A munkaközösség készíti és fogadja el a Működési Szabályzatát. Ennek módosítása
is a munkaközösség hatásköre.

-

Szavazás esetében a figyelembe vett létszám legalább 10 fő. Többségi döntésnek
tekinthető a létszám 50%-a, plusz 1 szavazat.

Az iskolai Szülői munkaközösség részére az iskola igazgatója tanévenként legalább egy
alkalommal tájékoztatást ad az iskola működéséről, dokumentumairól, az iskolai élet fontos
eseményeiről.
A Szülői munkaközösség képviselőjét (vezetőjét, vezetőségi tagját) meg kell hívni a
nevelőtestületi értekezlet azon részére, ahol a napirendi pont tárgyalásánál véleményezési,
egyetértési joga van.
-

Az osztály szülői szervezetével elsősorban az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot.

-

Az iskolai szülői szervezetet az Szmk.-elnök és az osztályfőnöki munkaközösség
vezetője fogja össze.

-

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

az

igazgató

(az

igazgatóhelyettesek

és

az

osztályfőnöki

munkaközösség-vezető közreműködésével) a Szülői munkaközösség választmányi
(vezetőségi) ülésén, iskolai szülői értekezleten, alkalmanként a tanulók ellenőrző
könyvében (írásban) tájékoztatja a szülőket.

Palencsárné Kasza Mariann
tagintézmény-vezető
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7. számú melléklet
Munkaköri leírások
l.Az osztályfőnök munkaköri leírása
A munkakör célja
Az osztályt és annak tanulóit érintő iskolai fejlesztő hatások koordinálása: a nevelési tényezők
összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében.
Az osztály közösségi életének szervezése.
Legfontosabb felelősségek és feladatok
-

Az osztályfőnököt az tagintézményvezető bízza meg. Munkáját az iskola Pedagógiai
Programja és az éves iskolai munkaterv, valamint az osztályfőnöki munkaközösség
munkaterve

alapján

tanulócsoportnak.
megismerése,

végzi.

Feladata

differenciált

Az
a

osztályfőnök
tanulók

fejlesztése,

felelős

személyiségének
közösségi

vezetője

a

rábízott

alapos,

sokoldalú

tevékenységük

irányítása,

önállóságuk és öntevékenységük fejlesztése.
-

Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv
és az osztályfőnöki órák tématerve, amelynek formai, szerkezeti követelményeit az
osztályfőnöki munkaközösség határozza meg.

-

Személyiség- és közösségfejlesztő munkája során az iskola pedagógiai programjában
preferált alapértékek elfogadtatása érdekében törekszik a tanulók személyiségének,
családi és szociális körülményeinek alapos megismerésére, a szülők iskolával
szembeni elvárásainak, a tanulókkal kapcsolatos ambícióinak megismerésére.

-

Feltérképezi az osztály szociometriái jellemzőit, az osztályon belül uralkodó
értékrendet.

-

Osztályáról a félév és az év végén az iskolavezetés által meghatározott szempontok
alapján helyzetelemzést készít.

-

Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal.

-

Látogatja osztálya tanítási óráit, egyéb foglalkozásait; tapasztalatait, észrevételeit, s
az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli.

-

Szükség esetén - felettesei hozzájárulásával - az osztályban tanító és az érintett más
pedagógusokat tanácskozásra hívja össze (esetmegbeszélés).

Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a
nevelőtestületi értekezleten ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi
szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az osztályban tanító pedagógusokkal
megvitatja az addigi és a következő időszak teendőit.
Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a
tanulásban. Havonta értékeli az osztállyal és az osztályban tanító többi pedagógussal
együtt a tanulók magatartását és szorgalmát.
Tiszteletben tartja a tanulók emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy az osztály
közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen minden tanulónak a demokratikus
közéleti szereplésre történő felkészülésre.
A tantárgyfelosztásban meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket
használja fel az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására.
Az osztályfőnöki órák témáit foglalkozási tervben rögzíti. Az osztályfőnöki órákon
folyó irányított beszélgetések tükrözik a rendre, tisztaságra, udvarias, kulturált
viselkedésre, fegyelmezett munkára és tanulásra; a munka és a dolgozó ember
tiszteletére, az önművelés igényére, a testi-lelki egészség megőrzésére,

a

környezetvédelemre, demokratizmusra, önismeretre, harmonikus, társas kapcsolatra
való nevelést. Az egyes alapkérdésekkel való foglalkozás mértékét, a ráfordított időt
és az osztályfőnöki tematikában kerülő egyéb kérdéseket az iskola pedagógiai
programja és a tanulók fejlettségi szintje alapján választja ki. A tanmenetben tervezett
témák feldolgozására alaposan felkészül, ugyanakkor a tanulók érdeklődésének,
aktivitásának figyelembevételével rugalmasan kezeli azokat.
Nevelőmunkája tervezésének alapja a foglalkozási terv. Ebben rögzíti a tanulók
személyiségfejlesztése

érdekében

elvégzendő

felméréseket,

vizsgálatokat,

a

tanulókkal való egyéni bánásmód eljárásait, s az osztállyal való egyeztetés után a
tanévre tervezett közös tevékenységet (kirándulások, erdei iskola, egyéb programok).
Felkészíti az osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi
osztálya szabadidős foglalkozásait oly módon, hogy így megismertesse a tanulókkal a
kultúra és a művelődés változatos formáit, kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas
kialakításának igényét.
Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti
tevékenység iránti érdeklődést, az osztály életének demokratikus szervezésével
kifejleszti bennük az ehhez szükséges képességeket.

A tanulók minden iskolai tevékenységét (beleértve az egyéb foglalkozásokat is)
értékeli.
Kialakítja a tanulókban a reális önértékelés igényét.
A tanulók életkorának megfelelően készíti fel őket a pályaválasztásra.
Biztosítja

az osztályterem

rendjének,

tisztaságának,

berendezési

tárgyainak

megőrzését.
Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik
a szülőkkel.
Az iskolai munkatervben meghatározottak szerint szülői értekezletet, fogadóórákat
tart.
Megbeszéli a szülőkkel a gyermekeiket érintő elképzeléseit az osztály, illetve az
egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan.
Gondoskodik osztályában a Szülői Munkaközösség megválasztásáról és munkájáról,
képviseli az osztály érdekeit a nevelőtestület előtt.
Szükség szerint családlátogatásokat végez a szülők előzetes értesítésével.
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket gyermekeik magatartásáról, szorgalmáról,
tanulmányi előmeneteléről, alkalmazza az házirendben rögzített dicséret és
elmarasztalás formáit.
Elvégzi az iskolavezetés által meghatározott adminisztrációs teendőket, felel az
elektronikus osztálynapló szabályszerű, naprakész vezetéséért, a törzslapok pontos
felfektetéséért.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése
érdekében gondoskodik számukra a szociális és tanulmányi segítségnyújtásról, és
együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégájával.
A tanulókkal minden érdemjegyet beírat a tájékoztató füzetbe, s rendszeresen
ellenőrzi, hogy aláíratták-e a jegyeket és bejegyzéseket.
Regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, adatokat szolgáltat osztályáról az
iskolai statisztikák elkészítéséhez.
Elvégzi

a tanulók

továbbtanulásával

kapcsolatos

adminisztratív

teendőket,

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja.
Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, alkalomszerűen
bemutató órákat, illetve foglalkozásokat tart.
Az osztályfőnököt megilleti a jog, hogy az osztályában ő tanítsa szaktárgyait.

2.Pedagógus munkaköri leírása
A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi nevelő-oktató
munkáját.
A lkotó m ódon részt vállal:
-

A nevelőtestület új szerű törekvéseiből.

-

Az ünnepélyek, rendezvények és megemlékezések műsorainak összeállításából,
szervezéséből, ezeken aktívan vegyen részt.

-

Az intézmény hagyományainak ápolásából.

-

A tanulók folyamatos felzárkóztatásából, tehetséggondozásából, fejlesztéséből, mely
az integráció követelményeinek feleljen meg.

-

A gyermekvédelmi tevékenységből.

-

A tanulók tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből,
irányításából.

-

A projektek, pályázatok előkészítéséből, megvalósításából, értékeléséből.

Tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon minőségi munkát végez, mely a szervezés,
tervezés, felkészülés, ellenőrzés, értékelés szerves egymásra épüléséből adódik.
A pedagógus kötelessége
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű
tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
E zzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
-

munkájának megkezdése előtt negyed órával köteles megjelenni munkahelyén,

-

az

intézmény

értékrendjével

megjelenésével,

öltözködésével

összhangban,

magánéletével,

mutasson példát

magtartásával,

a keresztény értékrendnek

megfelelően.
-

nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden
tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,

a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse,
segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, kömyezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat,
részt vesz a szülői értekezleteken, fogadóórákon,
a szülőket figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődése elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek,
a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai
teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az
iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,
a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi
előírások betartásával

és betartatásával,

a veszélyhelyzetek feltárásával

és

elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
tanév elején részt vesz a munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásokon,
nagy gondot fordít a tanulók testi épségére, a technikai eszközöket és a sportszereket,
felszereléseket használatuk előtt gondosan ellenőrzi, a hibákat azonnal j elzi,
balesetveszély észlelésekor megteszi a szükséges intézkedéseket,
a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és
jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ
adjon,
az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen
megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,
nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik, mely saját
készítésű vagy a tankönyvekhez írt központi tanmenet lehet. A tanmeneteit minden
tanév szeptember 30-ig bemutatja jóváhagyás céljából az intézményvezetőnek. Ha az

alapdokumentumok

nem

változnak,

a

bevált

tanmeneteket

-

folyamatos

kiegészítéssel - több éven át használhatja. Elektronikus formában is le kell adni, mely
az intézmény dokumentumainak részét képezi,
munkájához kapcsolódó adminisztrációt napra készen vezeti, melyet az érvényben
lévő jogszabályok írnak elő. Az elektronikus naplót a megbeszélt módon vezeti, a
vezetésével kapcsolatos határidőket betartja. írásbeli munkájára nagy gondot fordít,
a szaktárgyához tartozó szakleltárt tanév elején felveszi, majd tanév végén leltárt
készít. Hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik,
a tanulók számára a témazáró dolgozatok időpontját időben jelzi, a Pedagógiai
Programban meghatározottak alapján.
a tanulók füzeteit, munkafüzetéit, házi feladatait folyamatosan javítja, értékeli, a
hibákat, hiányosságokat jelzi a diákok felé,
a

kerettantervben

és

a

pedagógiai

programban

meghatározottak

szerint

érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan
értékelje a tanulók munkáját,
részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát,
az intézmény által szervezett továbbképzéseken, tréningeken, a munkaközösségek
munkájában, értekezleteken, megbeszéléseken aktívan vesz részt,
tanítványai

pályaorientációját,

aktív

szakmai

életútra

történő

felkészítését

folyamatosan irányítsa,
a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,
pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
megőrizze a hivatali titkot,
hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
a

gyermek,

tanuló

érdekében

együttműködjön

munkatársaival

és

más

intézményekkel.
szükség esetén tanítási szünetekben részt vállal az iskolai ügyeleti beosztásból,
a munkahelyről betegség miatti, illetve bármilyen egyéb okból történő igazolt
hiányzás esetén, a hiányzás napján 7:40 óráig értesíti az intézmény vezetőjét vagy a

telephely vezetőjét, és gondoskodik arról, hogy a helyettesítő nevelő számára
rendelkezésre álljanak azok a felszerelések, amelyek biztosítják a továbbhaladást,
-

helyettesítést vállal, mely beletartozik a heti 40 órás munkaidőbe,

-

napi ügyeletet lát el az ügyeleti beosztás alapján.

-

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében
felmondással, alkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő
felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, alkalmazotti jogviszonya, aki
a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be
sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a
továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem
kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát
tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

-

A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban
meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek
programját az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására
engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a
hivatal az oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja
el.

-

A nevelőtestület tagjaira vonatkozó előírások kötelezőek, vétség esetén fegyelmi
eljárás kezdeményezhető.

-

Az általános rend, fegyelem ellenőrzésében segíti az iskolavezetés munkáját.

-

Ügyel az intézmény vagyoni védelmére.

A pedagógus j ogai
A pedagógust m unkakörével összefüggésben megilleti az a jós, hogy
-

személyét mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és
személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és
elismerjék,

-

a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás
módszereit megválassza,

-

a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével
megválassza az alkalmazott tanulmányi segédleteket, taneszközöket, felszereléseket,

-

hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói
információkhoz,

-

irányítja, értékeli, minősíti a tanulók munkáját.

-

a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a
nevelőtestület tagjait megillető jogokat,

-

szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján
gyarapítsa, részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével
kapcsolatos megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos
kutatómunkáb an,

-

szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és
országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában,

-

az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges
tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak
szerinti informatikai eszközöket,

3.A testnevelő tanár munkaköre:
a pedagógus munkakör leírása érvényes kiegészítve a speciális feladatokkal.
Speciális feladatai - külön feladatleírás alapján osztályfőnöki feladatokat láthat el
-

minden tanév első testnevelés óráján balesetvédelmi oktatást tart tanítványainak, a
testnevelés órán bekövetkezett baleset esetében az oktatást megismétli,

-

az oktatást dokumentálj a

-

különös figyelmet fordít a testnevelési órákon a balesetek megelőzésére

-

a testnevelés órákon nem hagyhatja felügyelet nélkül osztályát, diákjait

-

a bekövetkezett balesetet azonnal jelenti az intézmény vezetőinek és a munkavédelmi
felelősnek

-

kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgáltató Központtal

-

a tanév első tanítási óráján megtartja a tantárgyhoz kapcsolódó tűz-, baleset- és
munkavédelmi oktatást

-

kapcsolatot tart a gyógytestnevelési órákra beosztott diákok szüleivel

3.A munkaközösség - vezető munkaköri leírása

A munkakör célja
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalának javítása. Az
iskolavezetés segítése az egyes szakterület munkájának tervezésében, szervezésében,
ellenőrzésében és értékelésében.
Közvetlen felettesi hatásköre
Az általa irányított munkaközösség valamennyi pedagógusa felett közvetlen felettesi
hatáskört gyakorol.
A munkaközösség-vezető munkaköri leírása
Tagja a kibővített iskolavezetésnek.
Összeállítja az iskola Pedagógiai Programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves
munkatervét.
Szakmai feladatai
-

Az intézményben folyó nevelési folyamatok ellenőrzése, elemzése, értékelése.

-

Együttműködik a szülői munkaközösséggel és a szakmai munkaközösségekkel,
valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel.

-

Időszakonként nevelési eredményvizsgálatok végzése, és a feladatok meghatározása.

-

Javaslatot tesz a nevelési értekezletek témáinak feldolgozására.

-

Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít félévkor és tanév végén a
munkaközösség nevelő-oktató munkájáról.

-

Az intézmény vezetőjének akadályoztatása esetén részt vállal az évközi ügyelet
munkájából.

-

Az intézményben lévő szakmai munka koordinálása, a problémák feltárása,
megoldásának keresése.

-

Tanulmányi versenyek szervezése, levelezés versenyek figyelemmel kísérése, az
előzetes házi versenyek lebonyolítása.

-

Megszervezi és kiírja a munkaközösség tagjainak hiányzásakor a helyettesítést.

4.

A fejlesztőpedagógus munkaköri leírása

A munkakör célja
A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott szakértői
véleményben, valamint a szakvéleményben foglaltak szerinti jogszabályban előírt fejlesztések
biztosítása a tanulók számára.
Alapvető felelősségek és feladatok
-

A fejlesztőpedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek
és személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit
általában az ágazati jogszabályok és az iskola szabályozó normái határozzák meg.

-

Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a
módszerek és a taneszközök szabad megválasztásával, tervszerűen végzi.

-

Következetesen betartja a pedagógus etika normáit.

-

Rendszerességgel átnézi a nyilvántartásban szereplő tanulók szakvéleményeit, illetve
szakértői véleményeit.

-

Előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a matematika-, olvasás-, és írástanulással
kapcsolatos problémákkal küzdő tanulókkal való szakszerű foglalkozásokat, illetve
elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket (egyéni fejlesztési terv
készítése, a tanulók fejlődésével kapcsolatos tájékoztató beszámolók elkészítése stb.).

-

Törvény adta jogánál fogva a foglakozásaihoz maga választja meg a felhasználni
kívánt taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie
arra, hogy munkájával a tantestület által kialakított pedagógiai koncepciót szolgája.
Ennek érdekében konzultál a szakmai munkaközösségek vezetőivel is.

-

Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek életkori
sajátosságainak megfelelő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális
kihasználására.

-

Szükség esetén a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottságok vizsgálatát kezdeményezi annak érdekében, hogy a tanuló tanulási
problémáinak

megfelelő

szakemberhez

kerüljön,

illetve

ha

ez

szükséges,

kezdeményezze megfelelő iskolatípusba irányítását.
-

A tanulók tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel
szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök
helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről.

-

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók munkáját úgy, hogy az értékelés
motiváló hatású legyen.

-

Foglalkozásai során kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek
fejlesztését.

-

A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi.
Feladata a tanulók minél alaposabb megismerése, amit folyamatos megfigyelésükkel
és különböző vizsgálatok segítségével érhet el.

-

Tiszteli a tanulók emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a
tanulóktól is.

-

Együttműködik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó iskolai alkalmazottal.

-

Ellátja

az

általa

adminisztrációs

fejlesztésben

munkát,

vezeti

részesített
naplóját,

tanulókkal
adatokat

kapcsolatos

szolgáltat

a

iskolai

statisztika

elkészítéséhez.
-

Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden - az egyes gyerekeket érintő kérdésről haladéktalanul tájékoztatja. A munkatervben meghatározott időközönként
fogadóórát tart.

-

Munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, az iskola által
biztosított továbbképzési lehetőségeket kihasználja (könyvtárhasználat, tanfolyamok),
újonnan szerzett ismereteiről beszámol munkaközösségében.

A Diákönkormányzat patronáló pedagógus munkaköri leírása
-

Munkáját egy tanévre tervezi meg, munkatervet készít, mely része az iskolai
munkatervnek.

-

Félévkor és évvégén beszámolót készít, melyről tájékoztatja a nevelőtestület tagjait.

-

Minden tanév szeptemberében megszervezi a diákönkormányzat tisztségviselőinek
megválasztását.

-

Megszervezi és figyelemmel kíséri a diákügyeleti rendszert.

-

Előkészíti és levezeti az iskolai diákközgyűlést.

-

Kapcsolatot tar az osztályfőnökökkel, az ifjúságvédelmi felelőssel.

-

Megbeszélések, értekezletek alkalmával képviseli a diákönkormányzat véleményét.

-

Kezeli a diákönkormányzat bevételét és kiadásait.

-

A lehetőségekhez mérten évente egy vagy két alkalommal papírgyűjtést szervez.

-

Az intézményi szabályzatok diák-önkormányzati egyetértési jogának aláírása előtt,
gondoskodik arról, hogy a vezetőség megismerje a szabályzatot.
Feladata a Diákönkormányzat tagjai által gondozott faliújság ellenőrzése.

6.

Munkaköri leírás
Igazgató-helyettes

Munkáltató:
Munkáltató neve:

Egri Szakképzési Centrum

Székhelye:

3300 Eger, Kertész u. 128

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Fábri Eufrozina

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Oktatási azonosító száma:
A munkakör betöltéséhez

egyetem

szükséges iskola végzettsége:
A munkakör betöltéséhez
szükséges szakképzettsége:

Munkakör:
Megnevezése:

igazgató-helyettes

FEOR száma:
Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:
Munkarend:
A munkakörnek alárendelt munkakörök:
-

pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök

-

nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

A munkakör célja:

A köznevelési törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói vezetői feladatai ellátásában való
aktív közreműködés és az intézmény nevelési-oktatási, szakoktatási, képzési feladatainak
ellátása, a tanulókkal a szakmai elméleti ismeretek közvetítése, a szakma iránti érdeklődés
fenntartása és erősítése.
Helyettesítés rendje:
•

a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök
• a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
igazgató
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

-

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

-

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról

-

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

-

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

-

368/2011.

(XII.

31.)

Korm.

rendelet

az

államháztartásról

szóló törvény

végrehajtásáról
-

az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

-

az iskola Pedagógiai programja

-

az iskola Házirendje

-

munkaterv, tanév helyi rendje

A munkavégzés helye:
feladatellátási hely......................................................................................
A szakmai igazgató-helyettes, a munkaköri leírásában foglaltakat
•
•

az iskolaigazgató utasításai, rendelkezései szerint
személyesen, illetve a további - munkakörnek közvetlenül alárendelt - vezetői
munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el

A munkakör tartalma
Vezetési feladatok
I.

Általános vezetési feladatok

Működési feltételek
-

Közreműködik

a

szakszerű

és

törvényes

belső

szabályozás

feltételeinek

megteremtésében. Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre
álljanak a jogszabályban előírt szabályozások
Alapdokumentummal kapcsolatos feladatok
-

Az intézmény alapdokumentumában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben
észrevételt tesz az iskolaigazgatónál

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos feladatok
-

Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében

Házirenddel kapcsolatos feladatok
•
•

Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában
Javaslatokat tesz a házirend módosítására

Adatnyilvántartás, - kezelés
-

Részt

vesz

az

intézményi

működéshez

szükséges

adatvédelmi

szabályok

kialakításában, ennek érdekében közreműködik
o

a közalkalmazottak személyi adatai

o

a tanulók személyi adatai, valamint

o

a közérdekű

adatok kezelésére vonatkozó belső

szabályzatok

elkészítésében
-

Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében

-

Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában

-

Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában

-

Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága
-

Közreműködik az SZMSZ, a házirend nyilvánosságra hozatalában, o Részt vesz a
közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában

Munkáltatói jogkörök gyakorlása
-

Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési
rend szerint:
o

gyakorolj a a munkáltatói j ogokat

o

ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási
feladatokat

o

közreműködik a pályáztatási tevékenységben

o

irányítja a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat

o

gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti
felülvizsgálatáról

Továbbképzés, képzés
- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében.
-

Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon
követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
-

Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget
észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a gyermek
veszélyeztetettségét tapasztalja

Esélyegyenlőség
-

Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv
kidolgozásában és végrehajtásában

-

Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség
valamint a tanulói esélyegyenlőségi program érvényesítésében

Munkaidő-nyilvántartás
-

Közreműködik abban, hogy
o

a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást

o

elkészüljön a feladat-ellátási terv

o

a személyre szóló feladatmegosztás

II. Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok

Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok
-

Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését

-

Részt vesz a pedagógiai program összeállításában

Munkatervvel kapcsolatos feladatok
-

Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt
vesz a nevelési év rendjének meghatározásában

-

A munkaterv elkészítése során kikéri a diákönkormányzat, a szülői szervezet
véleményét.

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos
feladatok
-

Segíti a nevelőtestület vezetését

-

Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt
vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében

-

Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző
tevékenységét

-

Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását

-

Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok
-

Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart

-

Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését

Döntési, együttműködési, véleményezési feladatok
-

Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre
utasította

-

Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és
megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt

-

Együttműködik a,
o

munkavállalói érdekképviseleti szervekkel

o

diákönkormányzattal

o

szülői szervezetekkel

o

a közalkalmazotti tanáccsal

Az iskolai oktatás megszervezése
-

Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében

-

Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában

-

Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve
folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai
meggyőződése megváltására, illetve megtagadására ne kényszerüljön

Szakmai ellenőrzés
-

Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése
megszervezésében

-

Közreműködik a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező
foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok
-

Segíti az iskolai tankönyvellátás rendjének kialakítását

-

Részt

vesz

a tankönyvrendelés

előkészítésében,

összeállításában,

valamint

véleményeztetésében az érintett iskolai szervezetekkel
-

Közreműködik a tankönyv-támogatási igények felmérésben, összesítésében

Diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok
-

Közreműködik a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok meghatározásában, és a
felelős személyek kijelölésében

-

Felügyeli a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését, iratok
kezelését

Egyéb feladatok
-

Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezésében

-

Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét

-

Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet

-

Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló
fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről
való értesítési feladatok ellátásában

-

Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való
kapcsolattartást

-

Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében

Speciális nevelési/oktatási feladatok
-

Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek
megszervezésében,

az oktatáshoz szükséges

személyes és tárgyi

feltételek

biztosításában
A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok:
-

foglalkozások, tanítási órák előkészítése, o a gyermekek, tanulók teljesítményének
értékelése

-

az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése

-

a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
összefüggő feladatok végrehajtása

-

előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és
egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, a tanuló- és gyermekbalesetek
megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása

-

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, o eseti
helyettesítés

-

a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, o az intézményi
dokumentumok készítése, vezetése

-

a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása

-

pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása

-

a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel

-

az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés

-

környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, iskolai szertár fejlesztése,
karbantartása, különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a
köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás

-

a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint

-

a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára

-

pedagógus-továbbképzésben való részvétel

A munkakörhöz tartozó felelősség
-

Felelős az átvett eszközökért

-

Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért

-

Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért

-

Felelős az iskola állapotának megőrzéséért

A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
-

Iskola vezetői

-

A tantestület tagj ai

-

Szakmai munkaközösség-vezetők

-

Osztályfőnöki munkaközösség tagj ai

-

Szakmai munkaközössége tagjai

Külső kapcsolatok
-

Egri Szakképzési Centrum

-

NSZFH

-

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

-

Oktatási Hivatal

-

POK

-

Az iskola szülői szervezete

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék:
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Eger,

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
7.Munkaköri leírás
Gyakorlati oktatás vezető
Munkáltató:
Munkáltató neve:

Egri Szakképzési Centrum

Székhelye:

3300 Eger, Kertész u. 128

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Fábri Eufrozina

Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Oktatási azonosító száma:
A munkakör betöltéséhez
szükséges iskola végzettsége:
A munkakör betöltéséhez
szükséges szakképzettsége:
Munkakör:
Megnevezése:

gyakorlati oktatás vezető

FEOR száma:
Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:
Kötött munkaidő
A munkakörnek alárendelt munkakörök:
pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök

nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
Helyettesítés rendje:
-

a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
o pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök

-

a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
o igazgatóhelyettes

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

-

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

-

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról

-

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

-

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

-

368/2011.

(XII.

31.)

Korm.

rendelet

az

államháztartásról

szóló

törvényvégrehaj tásáról
-

Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

-

Az iskola Pedagógiai programja

-

munkaterv, tanév helyi rendje

A munkavégzés helye:
feladatellátási hely......................................................................................
A gyakorlatioktatás-vezető a munkaköri leírásában foglaltakat
-

az iskolaigazgató utasításai, rendelkezései szerint,

-

személyesen, illetve a további - munkakörnek közvetlenül alárendelt - vezetői
munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el
A munkakör tartalma

-

A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelős
vezetője

-

A szakmai munkaközösségekkel együttműködve irányítja a szakmai oktatással
kapcsolatos összes nevelési, oktatási és egyéb teendőket

-

Gondoskodik a szakmai oktatás megfelelő színvonaláról. Ügyel az elméleti és
gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonyságára

-

Óra- és foglalkozás-látogatásokkal, valamint egyéb módon ellenőrzi a gyakorlati
oktatók tevékenységét, tanácsokkal támogatja őket és szakmai, pedagógiai
továbbképzésüket segíti.

-

Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodó egységek megbízottjaival, a HKIK
képviselőivel, részt vesz a gazdálkodó egységek és az iskola közötti megállapodások,
szerződések előkészítésében

-

Megrendelő összeállításával gondoskodik a gyakorlati oktatáshoz és a szakmai
vizsgálathoz szükséges eszközök, anyagok beszerzéséről

-

Felelős a tanulók gyakorlati hiányzásának adminisztrációjáért.

-

Mulasztás, szabálytalanság, képzési hiányosság esetén intézkedéseket kezdeményez.

-

Évfolyamonként

megtervezi

az

iparági

üzemlátogatásokat,

illetve

erre

munkaközösségi értekezleten javaslatot tesz
-

Felelős a 9. évfolyamos szakiskolás tanulók szintvizsgája megszervezéséért és
lebonyolításáért

-

Felelős a nyári összefüggő szakmai gyakorlat megszervezéséért

-

Közvetít a tanulók és a gyakorlatot oktató cégek közötti tanulószerződések
megkötésében.

-

Elkészíti az együttműködési megállapodásokat az összefüggő nyári gyakorlatra
vonatkozóan

Munkavédelem és baleset-elhárítás
-

Megtartja a szintvizsgán a munkavédelmi oktatást

-

Részt vesz a gyakorlóhelyeken történő balesetek okainak kivizsgálásában
Vezetési feladatok

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos
feladatok

-

Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt
vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében

-

Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző
tevékenységét

-

Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét

Döntési, együttműködési feladatok
-

Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre
utasította

-

Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és
megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre
utasította

Együttműködik
-

diákönkormányzattal

-

szülői szervezetekkel

-

a gyakorlóhelyekkel

-

a HKIK Oktatási Osztályával

Az iskolai oktatás megszervezése
-

Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében

-

Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában

-

Támogatja az iskolaigazgató azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve
folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai
meggyőződése megváltására, illetve megtagadására ne kényszerüljön

Egyéb feladatok
-

Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó
megszervezésében

-

Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét

-

Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet

-

Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló
fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről
való értesítési feladatok ellátásában

-

Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való
kapcsolattartást

-

Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében

Speciális nevelési/oktatási feladatok
-

Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek
megszervezésében,

az oktatáshoz szükséges

személyes és tárgyi

feltételek

biztosításában
Szakmai feladatok
-

A csoportos oktatási és egyéni munkahelyeken szervezett gyakorlati oktatás szakmai,
pedagógiai és módszertani irányítója és az ott megvalósuló nevelő-oktató - képző
munka,felelős vezetője

-

Felelős a gyakorlati oktatás tantervi követelményének a végrehajtásáért

-

Ellenőrzi és irányítja, hogy a gyakorlati foglalkozási időben a tanulók csak a
szakmával összefüggő munkán foglalkoztathatók

-

Havonta

ellenőrzi

a tanulók munkanaplóit és gondoskodik a hiányzások

admi ni sztráci ój áról
-

A tanév végén előkészíti a gyakorlati oktatás szervezési tervét és gondoskodik az
igazgató által jóváhagyott terv megvalósításáról

-

Vizsgálja gyakorlati oktatás eredményét, tanulók szakmai fejlődését

-

A gyakorlati oktatási helyeken ellenőrzi a tanulók egészségügyi és munkavédelmi
körülményeit, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére

-

Javasolja, hogy a tanulók gyakorlati oktatásuk során korszerű hatékony munka- és
munkaszervezési eljárásokat alkalmazzanak, megismerjék és elsajátítsák az új
korszerű technológiai folyamatokat

-

Megszervezi a szintvizsgákat, gyakorlati vizsgák helyszínét, és a tanulók évközi és
tanév végi összefüggő és gyakorlati oktatását.

-

A vezetőségi

megbeszéléseken,

nevelőtestületi

értekezleteken

a pedagógiai

programban foglaltak, illetőleg az igazgatói utasítás szerint beszámol, félévként

jelentést

készít

oktatáshelyzetéről,

az

irányítása

színvonaláról,

alá

tartozó

problémáiról,

területeken

folyó

gyakorlati

a tanulók előmeneteléről,

a

fegyelemről és a tervek teljesítéséről
-

Előkészíti a vállalat és az iskola közötti képzéssel kapcsolatos megállapodásokat

-

A vállalatokkal együttműködve megszervezi a tanulók kiegészítő gyakorlati oktatását

-

Ellátja a gyakorlóhelyet tantervekkel és oktatási dokumentációkkal

-

Figyelemmel kíséri a vállalatok képzéssel és a tanulóviszonnyal kapcsolatos
kötelezettségeinek teljesítését, a jogszabályok rendelkezéseinek megtartását

-

Mulasztás szabálytalanság, illetőleg a munkahelynek a tanulók nevelésére, képzésére
alkalmatlanná válása esetén kezdeményezi a tanulók áthelyezését

A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok:
-

foglalkozások, tanítási órák előkészítése

-

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése

-

a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása

-

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása

-

eseti helyettesítés

-

a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység

-

a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása

-

pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása

-

a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel

-

az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés

-

környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása

-

a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök fejlesztése, karbantartása

-

különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési
intézmény telephelyei közötti utazás

-

a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, valamint

-

a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára

-

pedagógus-továbbképzésben való részvétel

A munkakörhöz tartozó felelősség
Felelős az átvett eszközökért

-

Felelős az iskola tanulóinak testi épsége megőrzéséért

-

Felelős a nyugodt munkakörülmények biztosításáért

-

Felelős az iskola állapotának megőrzéséért

A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok
-

az iskola vezetői

-

a tantestül et tagj ai

-

a szakmai munkaközösség-vezetők

-

az osztályfőnöki munkaközösség tagjai

-

szakmai munkaközössége tagjai

Külső kapcsolatok
-

ESZC,

-

NSZFH.

-

HKIK, gyakorlóhelyek

-

az iskola szülői szervezete

-

a gyakorlati munkahelyek szakoktatói

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Eger,

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,

besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

8.Az iskolatitkár munkaköri leírása
Feladatai
-

Elvégzi az iskolában szükséges adminisztratív teendőket.

-

Az iktatandó anyagot naprakészen vezeti.

-

Intézi a napi postázást.

-

Figyelemmel kíséri az internetes levelezést.

-

Felelős a tanulói balesetbiztosítással kapcsolatos ügyekért.

-

Intézi a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatokat.

-

Felel a nyomtatványok megrendeléséért.

-

Elvégzi az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt. Minden hónap 15-ig beszedi a
térítési díjakat.

-

Figyelemmel kíséri a kedvezményezett étkezőket, minden hónapban ezekről
kimutatást készít.

-

Vezeti a dolgozók jelenléti nyilvántartását.

-

Felel a szakleltárak rendjéért. Ezekről pontos kimutatást vezet.

-

Ellenőrzi a tantermek eszközállományát és bútorállományát.

-

Felel a páncélszekrény rendjéért.

-

Felel a nem selejtezendő anyagok tárolásáért.

-

Az iskola üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyakat, felszereléseket,
eszközöket,

anyagokat beszerezi,

gondoskodik

azok tárolásáról,

felhasználásáról.
-

Az ügyviteli és iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli az iratokat.

-

Intézi az intézmény KIR bejelentéseit (Pedagógusok, tanulók).

-

A hivatali ügyek nyilvántartása.

-

Az ügyiratok és a bélyegzők nyilvántartása.

-

A küldemények átvétele, kezelése.

-

Az iratok iktatása, előírat számának feltüntetése.

-

A határidős ügyek nyilvántartása.

-

Kiadmányozás előkészítése, a kiadmányok továbbítása, postai feladása.

-

Az ügyiratokról hivatalos másolat és másodlat készítése.

-

Az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése.

-

Az irattár kezelése, rendezése, az irattári jegyzékek készítése.

megfelelő

Az irattári anyag selejtezése.
Az iskolatitkár gondoskodik - a bélyegzőt használók jelzése alapján - a sérült és elavult
bélyegzők megsemmisítéséről, valamint az új bélyegzők beszerzéséről és a bélyegzők
szétosztásáról. A bélyegző használója felelős a bélyegző biztonságos őrzéséért és a hivatali
munkával kapcsolatos rendeltetésszerű és jogszerű bélyegzőhasználatért.
9.A takarítónő munkaköri leírása
A munkakör célja
A intézmény tisztán tartása, az nevelési - oktatási feladatokhoz megfelelő, rendezett
környezet biztosítása.
-

Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi.

-

Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi.

-

Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési - oktatási jellegét,
ennek megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal.

N api takarítási feladatok:
-

munkaterületének felseprése, felmosása tisztítószeres vízzel,

-

munkaterülete bútorzatának, berendezésének tisztántartása,

-

a szemetes edények kiürítése, tisztántartása,

-

lábtörlők, szőnyegek tisztántartása.

Időszakonként jelentkező takarítási feladatok:
-

az ablakok szennyezettségétől függően azok tisztántartása,

-

az ajtók tisztítószeres vízzel történő lemosása,

-

villanykapcsolók, dugaljak takarítása,

-

függönyök, térítők, egyéb textíliák mosása, vasalása,

-

fűtőtestek tisztítása,

Egyes helyiségekhez kapcsolódó feladatok:
-

a mellékhelyiségek napi takarítása kiemelt feladat,

-

gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról,

-

a helyiségeket tisztítószeres vízzel mossa fel, ha kell naponta többször is,

-

a mosdókat naponta legalább egyszer vegyszeresen tisztítja.

Alkalm anként jelentkező takarítási feladatok:
-

az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett
munkaterület soron kívüli takarítását,

-

a rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti
visszaállításában.

Egyéb feladatok:
-

köteles előre jelezni a takarítási feladatihoz szükséges eszközök, vegyszerek,
tisztítószerek mennyiségi szükségleteit,

-

felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek
biztonságos tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a tanulókra veszélyes szerek
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek,

-

köteles értesíteni az intézményvezetőt vagy a telephelyvezetőt, he munkaterületén
karbantartást igénylő állapotot észlel,

-

ügyeljen az intézményi vagyon biztonságáért, tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat,
gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáért.

10. Munkaköri leírás
Portás
Munkáltató:
Munkáltató neve:

Egri Szakképzési Centrum

Székhelye:

3300 Eger, Kertész u. 128

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Fábri Eufrozina

A munkakör felett a munkáltatói Főigazgató
jogkör gyakorlója
A munkakör szakmai irányítója:
Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:
FEOR száma:

portás

Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:

40 óra

A munkakör célja:
Az iskola épületének, vagyonának őrzése
Munkaköri feladatai:
-

A portai szolgálat a tanórák védelme, valamint vagyonvédelem szempontjából,
kapuk, ajtók nyitása, zárása

-

az iskolába érkező vendégek, szülők útba igazítása, illetve elkísérése szükség szerint

-

ellenőrzi a tanulók kilépési engedélyét

-

A portásfülkében alapvetően csak a portás tartózkodhat

-

A portás csak akkor hagyhatja el a számára kijelölt területet, ha helyettesítőről
gondoskodik. Helyettesítő lehet: karbantartó, gondnok

-

Amikor nincs az épületben (vagy éppen nem érhető el) helyettesítő, a főkapu
bezárása után hagyhatja el a tartózkodási helyét

-

Az intézmény bejárata semmilyen körülmények között sem maradhat nyitott
állapotban őrizetlenül

-

Az érdeklődő látogatók, ill. a nem előre egyeztetett időpontban érkező látogatók
akkor engedhetők be, ha a portás a meglátogatni kívánt vezetőt vagy a Titkárságot
előzőleg telefonon értesítette

-

Oktatási ügyben érkezők esetén az iskolatitkárt, gondnokági ügyekben a gondnokot
kell előzőleg telefonon értesíteni. Ha valamilyen okból ez sem sikerül, türelmet kell
kérni a látogatótól és csak kapcsolatfelvétel után lehet beengedni idegent. Ez a
szabályozás a délutáni órákra is érvényes.

-

Hétvégeken az iskolába csak az iskola igazgatójának engedélyével lehet bejönni, saját
dolgozóknak, tanulóknak, idegen munkavégzőknek is

-

Tanuló csak osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes és igazgató-helyettes által aláírt
távozási engedéllyel távozhat (amit a portán le kell adni) tanítási idő alatt

-

Idegen tanulók látogatási célból nem jöhetnek be az épületbe

-

Minden szokatlan eseményt időpont megjelöléssel be kell jegyezni a portásnaplóba

Ugyancsak a naplóban kell rögzíteni a terembérlők bejövetelének és távozásának
időpontját, valamint a különféle szerelési, javítási munkára érkezőket és a postai
küldemények átvételének tényét, idejét
Rádióhasználat halkan megengedett
A portásfülkében és az iskola egész területén a dohányzás tilos!
Az iskolából semmilyen eszközt, bútort, stb. nem lehet engedély nélkül kivinni
Az engedélyt (vagy annak másolatát) a portán le kell adni az eszközt kivivőnek
A portás dolgozók abban az esetben, ha olyan problémával szembesülnek, amit nem
tudnak megoldani a gondnoktól (akár munkaidőn túl is), komolyabb esetben az
épületben tartózkodó igazgatóktól, igazgatóhelyettesektől kérhetnek segítséget, és az
eseményt a portásnaplóba be kell jegyezniük
Ha az eseménynek más szereplője is volt (a portáson kívül) az illetővel alá kell íratni a
bejegyzést
Kulcskiadás - visszavétel rögzítése kulcsnaplóban történik
Különféle küldemények átvétele - átadása rögzítése a portásnaplóban történik
Figyelemmel kíséri az éjszakai mozgást, az épület műszaki berendezésének
biztonságos üzemeltetését
Köteles betartani a vagyonvédelmi berendezés mindenkori alkalmazását, e berendezés
üzemelésével kapcsolatos tudnivalókat belépéskor tudomására hozzuk
Gondoskodik a folyosói és tantermi világítás takarékos használatáról. Figyel a
világítás fölösleges használatának megelőzésére. Tanítás után kötelezően végigjárja a
tantermeket és az egyéb kiszolgáló helységeket, és lekapcsolja a világítást, ellenőrzi,
hogy a csapok el vannak-e zárva, illetve becsukja a nyitva felejtett ablakokat
Végezetül az ajtókat kulcsra zárja
Áramszünet észlelésekor annak kezdetének és megszűnésének időpontját naplózza
Sportrendezvények alkalmával biztosítja az épület hátsó bejáratának használatát és az
ide vonatkozó utasítások betartását
Az épületben elhagyott, leadott talált tárgyakat biztonságosan elzárva köteles
megőrizni, és azt a tulajdonosának visszaadni
A tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el tűz illetve tűzriadó
esetén.
rongálás, károkozás esetén esetében azonnal eljár vagy intézkedést kezdeményez
annak megszüntetésére vagy a károkozó felderítésével kapcsolatban
az iskola területén és körülötte hó eltakarítás, síkosság mentesítés, tanítási napokon
Fentieken túl feladata mindaz, amivel felettesei megbízzák
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek
Záradék

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Eger,

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
11. Munkaköri leírás
Rendszergazda
Munkáltató:
Munkáltató neve:

Egri Szakképzési Centrum

Székhelye:

3300 Eger, Kertész u. 128

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Fábri Eufrozina

A munkakör felett a munkáltatói Főigazgató
jogkör gyakorlója
A munkakör szakmai irányítója:
Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
A munkakör betöltéséhez

műszaki felsőfokú végzettség

szükséges iskola végzettsége:
A munkakör betöltéséhez

szakirányú szakképzettség

szükséges szakképzettsége:
Munkakör:
Megnevezése:

rendszergazda

FEOR száma:
Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:

40 óra

A munkakör célja:
Alapvető feladata az iskola adminisztrációs teendőinek ellátása. Munkája során tudomására
jutott tényeket, információkat hivatali és hivatásbeli titokként kezeli.
Helyettesítés rendje:
-

a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
o

iskolatitkár

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
-

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

-

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

-

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet

-

Alapító okirat, SZMSZ, Minőségirányítási program, Házirend

-

Pedagógiai program

-

Munkaterv, tanév helyi rendje

A munkavégzés helye:
feladat-ellátási hely:

Az tanügyi adminisztrátor a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes
vezetők irányításával látja el.
Legfőbb feladata:
-

Iskolai, tanulói adatbázisok létrehozása, iskolaadminisztrációs rendszer és az Enaplókezelése

-

Az intézményi ügyvitel adminisztratív végrehajtása

-

Az intézmény pedagógusaival, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció
ellátása

-

Részvétel az iskola honlapjának szerkesztésében

-

A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése

A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az ügyviteli alkalmazott
-

részben önálló munkával

-

részben vezetői, vezető-helyettesi vagy gazdasági vezetői irányítással oldja meg

-

Ellátja

az

adminisztratív

tevékenységhez

szorosan

kapcsolódó

levelezési,

szövegszerkesztési feladatokat
-

Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi

Együttműködés a szülőkkel
-

Munkája során - ha annak jellege indokolja - együttműködik a szülőkkel

Az egyes jogok biztosítása
-

Feladatellátása körében közreműködik a tanulók köznevelési törvényben foglalt
jogainak biztosításában

-

Feladatellátása körében közreműködik a szülők j ogainak biztosításában

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok
-

Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a
megfogalmazott minőségpolitikát és minőségcélokat

-

Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek
Részletes szakmai feladatok:

Szövegszerkesztői és levelezési feladatok

-

Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás
szabályait.

-

A gépírási, számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el

-

Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és
táblázatkezelői alapismereteket

-

Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait

Ügyviteli tevékenységek
-

Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási
szabályokat

-

Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat

-

Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit

Feladatellátása során alkalmazza:
a kommunikációs alapismereteket
az irodatechnikai alapismereteket
a protokoll szabályait
-

Közreműködik az anyag- és eszközbeszerzések lebonyolításában

Informatikai feladatai
-

Megismeri a helyi informatikai szabályzatot

-

Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el

-

Közreműködik az érettségivel kapcsolatos és egyéb adatszolgáltatások teljesítésében

Adminisztrációs feladatok
-

Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében

-

Gondoskodik arról, hogy a szükséges nyilvántartások, dokumentumok megfelelő
mennyiségben rendelkezésre álljanak

A munkakörhöz tartozó felelősség
-

Felelős az átvett eszközökért

-

Felelős az adatvédelem előírásainak betartásáért

A munkakör kapcsolatai
Belső kapcsolatok

-

Az iskola tanárai

-

Az iskola technikai dolgozói

-

Iskolaorvos és az iskolai védőnő

Külső kapcsolatok
-

ESZC- NSZFH

-

KIR, egyéb rendszerek, E-napló

Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot,
amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák.
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék
Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Eger,

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.
12. Munkaköri leírás
Gondnok

Munkáltató:
Munkáltató neve:

Egri Szakképzési Centrum

Székhelye:

3300 Eger, Kertész u. 128

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Fábri Eufrozina

A munkakör felett a munkáltatói Főigazgató
jogkör gyakorlója
A munkakör szakmai irányítója:
Munkavállaló:
Munkavállaló neve:
Munkakör:
Megnevezése:

gondnok

FEOR száma:
Munkakör betöltésének kezdete:
Munkavégzés helye:
Heti munkaideje:

40 óra

A munkakör célja:
Az iskola működtetésével, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok
teljesítése a pénzügyi és számviteli rend betartásával. A szükséges jogszabályok és az iskola
szabályzatainak ismerete.
Munkaköri feladatai:
-

Az

üzemeltetéssel,

fenntartással,

működtetéssel,

beruházással,

a

vagyon

használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátásával, az
intézmény rendeltetésszerű működését segíteni, a szolgáltatott adatok valódiságát és
precizitását biztosítani
-

Napi rendszerességgel figyeli az intézményben felmerülő karbantartási, javítási
feladatokat, intézkedik a balesetveszélyes körülmények felszámolásáról

-

Fontossági és sürgősségi rendben gondoskodik a hibák kijavításáról

-

A kisebb javításokat elvégezteti a karbantartóval, a nagyobb javítási, karbantartási
feladatokat jóváhagyás alapján külső kivitelezővel végezteti el, megfelelő ellenőrzés
mellett

Az intézmény tevékenységével kapcsolatos - igény szerinti - fogyóeszközök,
tisztítószerek,

munkaruhák,

nyomtatványok

stb.

folyamatos

biztosítása,

megrendelése, felhasználásának ellenőrzése, az intézményvezető és az igazgató
előzetes j óváhagyása alapj án
Energia és üzemanyag ésszerű, racionális felhasználásának ellenőrzése
A villamos energia, fűtés, víz, csatorna, az előírt hőmérséklet megléte, a takarékos
felhasználás elősegítése érdekében utasítások kiadása. Folyamatosan nyilvántartja a
villany, táv hő, a vízfogyasztást az órák állása alapján
Az energia felhasználás nyomom követése érdekében, a tantermek reggeli
hőmérsékletét

megméretni,

erről

táblázatot

készíttetni

a

karbantartóval,

hozzárendelve a napi átlaghőmérséklet hivatalosan közölt adatát
Az energiaszámlák felülvizsgálata, egyeztetve a megkötött szerződés adataival, az
energiajelentés elkészítése havi ill. évenkénti rendszerességgel
Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok, előírások betartása, ill. betartatása.
Részt vesz a munkavédelmi- és tűzvédelmi szemléken
Gondoskodik a munkavédelmi-, tűzvédelmi felszerelések és eszközök beszerzéséről,
karbantartásáról, esetleges javításáról
Részt vesz az intézményben bekövetkezett balesetek kivizsgálásában
Gondoskodik a rovar - és rágcsáló irtás elvégeztetéséről
Irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt technikai dolgozók munkáját,
gondoskodik azok munkaidő beosztásáról, esetleges helyettesítéséről
Az intézményben felmerülő üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási munkákhoz
anyagmegrendelés, beszerzés valamint a költségvetés figyelembevételével a kis és
nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, üzemeltetése, javíttatása
Idegen kivitelezővel végeztetett nagyobb karbantartások, felújítások, folyamatos
ellenőrzése,

felmérési

naplóinak,

számláinak

igazolása.

Az

elvégzett

munkamennyiségi és minőségi átvétele
A beszerzett eszközöket, anyagokat kartonon vezeti, nyilvántartja a kiadások idejét,
helyét, átvételt aláíratja. Felhasználásukat ellenőrzi
Közreműködik az iskola új berendezési, felszerelési tárgyainak beszerzésében,
leigazolja a számlát, gondoskodik a megfelelő helyiségbe történő szállításáról, a
helyiség berendezéséről.

A beérkezett kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket nyilvántartja, átvételét aláíratja az
átvevővel
Javaslatot tesz a feleslegessé vált, illetve használhatatlan eszközök selejtezésére,
értékesítésére
Kis és nagy értékű tárgyi eszközök munkaruha, védőruha leltári nyilvántartások
egyeztetése, a selejtezés és a leltár előkészítése lebonyolítása
A tárgyi eszközök helyiségek és személyek közötti mozgás (átadás - átvétel)
dokumentálása, továbbítása a leltári nyilvántartónak
A leltározásban tevékenyen részt vesz
A bérbe adott helyiségek berendezéséről, takarításáról gondoskodik
Rendkívüli esemény és rendkívüli időjárás esetén készenlétbe helyezi, hatáskörében
alkalmazza

az

elhárításhoz

szükséges

anyagokat,

eszközöket,

elvégzi

a

vonatkozószabályozás értelmében a számára kijelölt feladatokat
Az intézményi vagyon (épületek, közmű berendezések, berendezési tárgyak,
eszközök
stb.) állagának megőrzése, működőképességének figyelemmel kísérése, saját
hatáskörben történő kármegelőzés, kárelhárítás, hibafeltárás, javítás, karbantartás
Az igazgatónak, jelent minden rendkívüli eseményt
Jelzi az intézményvezetőnek, ha meghibásodnak az oktatáshoz szükséges gépek,
berendezések, elhasználódás esetén előkészíti selejtezésre, illetve a leltározás idején
leltározásra
Az intézmény üzemeltetésével,

a különböző rendezvények lebonyolításával

kapcsolatos teendők szervezése, ellenőrzése
A karbantartó füzetet a gondnok ellenőrzi, a karbantartó munkanaplóján keresztül
Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti tűzrendészeti előírásokra
Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles javíttatni
Minden egyéb különféle feladat, amivel az intézményvezető megbízza
Kötelességei:
Köteles a munkáját a legjobb tudása szerint ellátni, munkatársait segíteni, a
gazdálkodási és az iskola tevékenységével kapcsolatos információkat vezetőjével és
munkatársaival megosztani

-

Kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat
betartani.

-

A hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel
tartozik

-

Köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni

-

Anyagilag felelős a nem körültekintően végrehajtott munkavégzése során okozott
károkért és hibákért

-

A munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a munkából
rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb
az adott munkanapon 7 órakor köteles jelenteni az iskola igazgatójának vagy az
ügyeletes vezetőnek

-

A munka ismételt felvétele előtt egy nappal értesíti közvetlen felettesét

-

A jelenléti íven érkezését és távozását naponta vezetni

-

Munkahelyét csak az igazgató engedélyével hagyhatja el

Egyéb:
-

A dolgozó feladatainak jobb ellátása érdekében jogosult javaslattételre közvetlen
felettesének vagy az iskolaigazgatónak

-

A dolgozó köteles az intézményi vagyont károsító, sértő, bármilyen cselekményről,
mulasztásról bejelentést tenni az iskola igazgatójának

-

Az eszközök megóvása érdekében azonnal jelentést tenni a szándékos károkozásról
közvetlen felettesének, az iskola igazgatójának. Javaslatot tehet az esetek megelőzése
érdekében Törvény szerinti szabadságát egyezteti és engedélyezteti az iskola
igazgatójával

-

Balesetről, sérülésről az iskola igazgatóját értesíti

-

Az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába besegít

Fentieken túlmenően köteles elvégezni minden olyan az előzőekben fel nem sorolt feladatot,
amely képzettségének és munkakörének megfelel, és amellyel a felettesei megbízzák
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Záradék

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri
leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a
benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.
Kelt: Eger,

átadó

átvevő

Példányok:
1. pld. munkavállaló
2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)
3. pld. irattár
Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség,
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

8-számú melléklet
Fegyelmi eljárási rend
20/2012 (VIII.31)EMMI rendelet alapján
A 20 2012. (VIII.31.) EA4MI rendelet 4.§ (l)/q szakaszában fo g la lta k alapján a tanulóval
szemben lefolytatott feg yelm i eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül
történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal.
Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a
fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén
kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás
megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel
kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság
elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre
tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a
fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre,
javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és
javaslatokat - mérlegelésük után a szükséges mértékben - a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb
személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás
érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni a tagintézmény
vezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és
szülőjének.

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi
értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat
egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az
irat ezen belüli sorszámát.
A fenti eljárási rendet az intézmény szabályait és érdekeit súlyosan sértő esetekben
alkalmazzuk, egyébként ettől eltérő,

tagintézmény-vezetői hatáskörbe tartozó, gyorsított

eljárást folytatunk le.

53.

§ (1) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi

tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés
óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési
eljárás indult, és az nem az eljárás megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával
vagy felmentéssel végződött, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.
(2)

—A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg,

amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
(3)

—Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő

fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított
tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi
eljárás

megindítását

megelőzően

a

kötelességszegéssel

gyanúsított

tanuló,

ha

a

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az
értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az
egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik,
továbbá, ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni.

(4) Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja.
(5) Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető
eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az
írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a
sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi
eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött
írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a
megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni,
továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
54. § (1) Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai
feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető
felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata.
(2)—Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél
és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad.
55. § (1) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki,
ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a
tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható
kötelességszegő magatartást.
(2) Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a
tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges,
lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független
vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.
(3)

—Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik

évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakközépiskola utolsó szakképzési
évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi
vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig,
ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

(4) A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban
foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet
hosszabb
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi

büntetés esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.
(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást
érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap
időtartamra felfüggesztheti.
56.

§ (1)—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.
(2) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati
képzés során elkövetett fegyelmi vétség esetén - ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati
képzés folytatója nem az iskola - a gyakorlati képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó
szervezet), tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell a
tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a
fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg
lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet vagy a területileg illetékes gazdasági kamara
képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű
meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló,
a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
(2a)—A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy
álláspontját, védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő
részvételét biztosítani kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt
kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A
tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni.
(3) A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson
be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő,

továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az
üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal
élhessen.
(4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően
ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
(5) A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú
bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.
(6) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az
elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha
a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.
57. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást
tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre
bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a
tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
(2) A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a
tanuló mellett szól.
(3)

—A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület
hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell
szerezni.
(4)

—Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési

oktatási intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is.
(5)

—A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az

iskolában kell lefolytatni.
58. § (1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A
kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy

bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,

ej a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.

(3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az
ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet
képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.
(4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul
vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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 írj a alá, aki a tárgyalást vezette,
továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.
59.

§ (1) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is

nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.

(2) A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú
fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles
továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy
valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre
vonatkozó véleményével ellátva.
60. § (1)—A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a
tanulónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló
által elkövetett kötelességszegés érintett.
(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett,
továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.
(3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és
kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási
ok esetén az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi
jogkör gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (l)-(2) bekezdésben meghatározott
kizárási ok fennállását.
61. § (1) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium
vezetője köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni,
és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani.
(2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a
vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni
kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (l)-(2)
bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.
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Katasztrófavédelmi szabályzat
2017 07.30.
Készítette::

Szt. Borbála 2000 Bt.
3300 Eger, Farkasvölgy út 4. megbízásából
Lehotainé Tóth Anna
munkavédelmi szakmérnök
tűzvédelmi technikus

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 19. § (1) bekezdése, és a kapcsolódó jogszabályok - a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet,
54/2014. (XII.5. ) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat - értelmében a
alatti Iskola és KollégiumTűzvédelmi Szabályzatát, mint az Iskola Igazgatója az alábbiak
szerint adom ki és alkalmazását elrendelem.
A tűzvédelmi szabályzat hatálya
A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban TSZ.) az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (továbbiakban Iskola)
belső tűzvédelmi alapszabálya, amely az Iskola tűzvédelmi előírásait tartalmazza.
1. A területi hatálya kiterjed az Iskola helyiségeire, szabadtereire és a létesítményhez tartozó
építményekre.
2. Személyi hatálya az Iskolával munkaviszonyban álló munkavállalókra, az Iskola területén
dolgozó, tartózkodó, szolgáltatást igénybevevő, valamint a szerződéses munkát végző más
gazdálkodó szervezet munkavállalóira terjed ki.
3. A Szabályzat jóváhagyása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A kiadással
kapcsolatos ügyintézés a jegyző (továbbiakban Igazgató) feladata.
4. A tűzvédelem irányítását az Igazgató, a munkáltató tűzvédelmi feladatainak teljesítését a
tűz- és munkavédelmi feladatokkal megbízott Szt. Borbála 2000 Munkavédelmi,
Tűzvédelmi Szolgáltató Bt. látja el.

A lapadatok

A munkáltató neve: Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
A munkáltató székhelye: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 95.
A tevékenység megnevezése: Szakgimnáziumi tanítás, szakmunkás képzés
Tanulói létszám:570 fő
Dolgozói létszám:59 fő
Alapterület:2195 m2
Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba, alkalmazását kötelező jelleggel elrendelem.
Eger, 2017.07.30.

Tagintézmény-vezető
r

Általános rendelkezések
Az Iskola dolgozói kötelesek a létesítmény, az építmények, a technológiai rendszerek
megvalósításával,

üzemeltetésével,

fejlesztésével

összhangban

gondoskodni

a

jogszabályokban és jelen Szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a
tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának
feltételeiről.
A dolgozók kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokban. Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak
szerint végezni tevékenységüket, illetve a létesítmény, építmények, helyiségek tűzvédelmi
szabályait megismerni és megtartani.
Az előzőek biztosításának érdekében és az Iskola tűzvédelmi tevékenységének irányítására
Tűzvédelmi

Szervezetet

nem hozok létre.
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A megfelelő

szakértelmet tűzvédelmi

szakképesítéssel

rendelkező

Társaság

(Szt.

Borbála

2000

Bt.)

szolgáltatásának

igénybevételével biztosítom.
r

Értelmező rendelkezések
Tűz (tűzeset):
Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre vagy az anyagi javakra,
illetve azokban károsodást okoz.
Tűz elleni védekezés (tűzvédelem):
A tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek
feltételeinek biztosítása.
Tűzmegelőzés:
A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a
tűzoltás alapfeltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó
tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére
irányuló tevékenység.
Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány:
Az az irat, amely igazolja, hogy az építési anyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy
robbanásveszélyes anyag - a robbanó- és a robbantóanyag kivételével -, készülék, gép,
berendezés, technológia, tűzoltó technikai eszköz és oltóanyag megfelel a jogszabályokban,
szabványokban meghatározott követelményeknek.
Tűzoltási feladat:
A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak
védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, valamint a tűz
közvetlen veszélyének elhárítása.
Tűzvizsgálat:
A tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és
okának felderítésére irányul.

Műszaki mentés:
Természeti

csapás,

baleset,

káreset,

rendellenes

technológiai

folyamat,

műszaki

meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett
veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a
tűzoltóság részéről - a rendelkezésre álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett
elsődleges beavatkozói tevékenység.
Égés:
Az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó (exoterm) reakciója, melyet füst- és/vagy
lángképződés kísér.
Tűz:
Időben és térben nem szabályozott terjedésű égési folyamat, amelyet füst- és/vagy
lángképződés, illetve hőfelszabadulás jellemez.
Tűzállóság:
Az épületszerkezetek ellenálló képessége a tűzzel, illetve a magas hőmérsékleti hatásokkal
szemben.
Tűzveszélyességi osztály:
Veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiség csoportok (tűzszakaszok), épületek, építmények,
létesítmények, besorolására meghatározott kategória a benne folytatott tevékenység során
előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok jellemzői, valamint az alkalmazott
technológiai folyamat tűzveszélyessége, egyes esetekben - (pl. lakó- és közösségi épületek) a rendeltetés alapján.
Alapterület:
A gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által határolt terület. Szabadtéri
tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél,
épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület.
Tűzszakasz:

Az építmény vagy szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége,
amelyet a szomszédos egységektől - meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, és a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el.
Mértékadó tűzszakasz:
Szabadtéren vagy létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete.
Kiürítés:
A tűz által veszélyeztetett helyiségben, tűzszakaszban, épületben levő személyek megtervezett
eltávozása (eltávolítása).
Robbanásveszélyes állapot:
Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte,
valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül még az
oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.
Tűztávolság:
Az építmények, és a szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetőleg az épületek
homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság.
Tűzveszélyes tevékenység:
Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét,
lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással,
szikrázással jár.
Veszélyességi övezet:
A helyiségben vagy szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi
szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.
Zárt rendszer:
Amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétől elhatárolva van jelen, úgy hogy
üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik a környezetét.

Hatékony szellőzés:
Ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja
ne érje el az alsó robbanási határérték 20 %-át.

Tűzjelzés
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a
tűzoltóságnak, ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek, mentőszolgálatnak.
A tűzjelzéshez, segítségkéréshez az 1996. évi XXXI. törvény értelmében bárki köteles
híradási eszközét rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani.
Az Iskola területéről a tűzoltósághoz több közvetlen tűzjelzési lehetőség biztosított, így:
- több telefonkészülék található az irodákban, melyek segítségével a 105-ös telefonszámon a
tűzoltóságot értesíteni lehet,
A létesítmény fővonalú távbeszélő készülékei mellett a tűzoltóság hívószámát (112) jól
láthatóan fel kell tüntetni.
-

A tűzjelzéskor, kárjelzéskor az alábbiakat kell közölni a jelzést vevővel:

-

A tűzeset, káreset pontos helyét, címét.

-

Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve?

-

Emberélet van-e veszélyben?

-

A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő készülék számát.

-

A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

Tűzoltás
A létesítmény területén keletkezett tüzek oltásában, a műszaki mentésben a dolgozók
életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvételükkel, tudásuk
szerinti adatok közlésével kötelesek közreműködni.
A létesítmény területén a tűz oltásának felelőse a tűzoltás vezető, aki csak a tűzoltóság
tagja lehet.
A tűzoltás vezető a tűzoltáshoz:

-

magánszemélyeket, dolgozókat a tűz oltásában és a mentési munkálatokban a tőlük
elvárható mértékben közreműködésre kötelezhet;

-

járműveiket, eszközeiket, felszereléseiket, anyagaikat igénybe veheti;

-

szükség esetén a veszélyeztetett területre bontással is behatolhat;

-

a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden
tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti illetéktelen vagy veszélyeztetett
személyek, valamint anyagi javak eltávolítását

A létesítmény területén azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolják (út,
közművezetékek elzárása, forgalomelterelés, stb.) a területileg illetékes Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak írásban be kell jelenteni. A bejelentés a tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó
Társaság feladata.
A tűzesetet a területileg illetékes Heves megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez
szóban azonnal, majd írásban is be kell jelenteni.

,

Tűzvédelmi oktatás tűzvédelmi szakvizsga
A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni.
Minden dolgozót munkába álláskor, továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat,
illetve

a

tűzvédelmi

helyzet

megváltoztatásakor

tűzvédelmi

oktatásban,

illetve

továbbképzésben kell részesíteni. Az oktatást az Szt. Borbála 2000 Bt. tartja, aki megfelelő
jogosultsággal rendelkezik.

1 munkavállalók tűzvédelmi oktatásának rendje
Az oktatás formája
-

elméleti
gyakorlati

Az oktatás fajtái
a.) Előzetes oktatás, amelyet munkába állás, a tevékenység megkezdése előtt kell
végrehajtani. Az a dolgozó, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel
nem rendelkezik nem foglalkoztatható.
Az oktatásnak ki kell terjednie:

—
—
—
—
—

a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra,
a munkahelyek és a munkafolyamatok tűzveszélyességére,
a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati előírásokra,
a tűzj elzés módj ára,
a tűz esetén követendő magatartásra, végzendő feladatokra (a Tűzriadó Terv
feladataira)
— a továbbképzési és oktatási feladatokra,
— a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára, a készenlétben tartási
helyekre, valamint
— a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegéseinek következményeire.
b. ) Ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat évenként kell megtartani az előző pontban említett
szempontok, valamint az évközben bekövetkezett, tűzvédelmet érintő változások és
események alapján. Célja a tűzvédelmi ismeretek felfrissítése. (A tematikát az 1. sz,
melléklet tartalmazza.)
c. ) Rendkívüli oktatást egyszeri különleges munka, új anyag, gép, berendezés beszerzése
vagy új tűz-, illetve robbanásveszélyes technológia bevezetése esetén, valamint tűzeset
után, illetve az I. fokú tűzvédelmi hatóság rendelkezése alapján kell tartani.
Az oktatásra kötelezettek
— új dolgozók
— munkakört vagy munkahelyet váltók (belső)
— tartós távollétről visszatérők (azok, akik 6 hónapnál hosszabb ideig nem
dolgoztak)
— más szervezet dolgozói
— alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők
A szervezett munkavégzés keretében a létesítmény területén szerződés vagy megbízás alapján
munkát végzők részére írásban kell a tűzvédelmi szabályokat és előírásokat a rendelkezésre
bocsátani, melynek elfogadását a külsős cég vezetőjének aláírásával kell igazolni.
Az Iskola területén külső munkáltató alkalmazottainak és esetleges alvállalkozóinak a
munkáltatójuk vezetője köteles ismertetni a szabályokat, azok megtartásáért a
munkáltató vezetője tartozik felelősséggel.
Az oktatás dokumentálása

Az oktatás, illetve a továbbképzés megtörténtét a Tűzvédelmi oktatási naplóban kell
dokumentálni, melyet az érintett munkavállalókkal alá kell íratni. Az oktatási naplót a
tűzvédelmi iratok között kell őrizni, és felhívásra a hivatásos tűzoltóság által tartott
ellenőrzések alkalmával be kell mutatni.

Tűzvédelmi szakvizsga
Az Iskola területén tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör nincs.
A létesítésre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
Általános rendelkezések
A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az Iskola által
használt épületeket, tűzveszélyességi kockázati osztályba kell sorolni, melyet a Szabályzat
7. sz. melléklete tartalmaz.
A tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolásnál az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
alapulvételével, a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok
tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a
kapcsolódó szabványok előírásait kell figyelembe venni.
Tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás
Az alábbi tűzveszélyességi kockázati osztályokat különböztetjük meg:
Nagyon alacsony kockázati osztály (NAK)
Alacsony kockázati osztály (AK)
Közepes kockázati osztály (KK)
Magas kockázati osztály (MÁK)
Tűzállósági fokozatok
Az Iskola területén létesített építmények, azok tűzszakaszai a tűzveszélyességi kockázati
osztályba sorolástól függően az alábbi tűzállósági fokozatoknak megfelelően lettek kialakítva:
Magas kockázati osztály (MÁK) I-II.
- Alacsony kockázati osztály I-III.

Közepes kockázati osztály I-IV.
- Nagyon alacsony kockázati osztály I-V.
A tűzállósági fokozatokkal összefüggő követelmények, így különösen az álmennyezetek,
fedél héjazatok, tetőfödémek, hő és csapadékvíz elleni szigetelések, nyílászáró szerkezetek,
burkolatok, hang- és hőszigetelések megfelelnek a - használatba vételkor hatályban levő 2/2002. (1.23.) BM rendelet előírásainak, azoktól a létesítés során eltérés nem vált
szükségessé.
Tűztávolság
Az Iskola építménye és a szabadterek között olyan tűztávolság van megtartva, hogy a
keletkezhető tűz vagy robbanás a szomszédos építményekre, szabadterekre veszélyt nem
jelent, a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, valamint a tűzoltó
egységek zavartalan felvonulása és működése biztosítva van.
Az épületek között az Országos Településrendezési és Építési Követelményekben
(továbbiakban OTÉK) előírt tűztávolság meg van tartva, eltérés a létesítés során az épületek
között nem vált szükségessé.
A tűztávolsághoz kapcsolódó térrészt hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell
tartani.
Általános tűzvédelmi használati szabályok
1. ) Az Iskola építményét, építményrészeit (helyiségeit, tűzszakaszait), épületeit csak a
használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésének
megfelelően szabad használni.
2. ) Az előállítását, feldolgozását, a használatot, tárolást, illetve az egyéb tevékenységet csak
a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban,
építményben szabad folytatni.
3. ) A helyiségekben, építményekben és szabadtéren csak az ott folytatott tevékenységhez
szükséges anyagot és eszközt szabad tartani, amelynek mennyisége nem haladhatja meg a
vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket.
4. ) A helyiségekből, szabadterekről, a gépekről, a berendezésekről, az eszközökről,
készülékekről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan,
de legalább műszakonként, illetve a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

5. ) Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és
tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék
csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetve
kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
6. ) Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak
szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg
gyújtóforrás nincs.
7. ) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a
tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
8. ) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségeiben jól
látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra
figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
9. ) A létesítmény közmű nyitó- és zárószerkezeteit, a füstelvezető kezelőszerkezeteit,
valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelő szerkezetét jól láthatóan meg kell
jelölni. A jelöléseknél a vonatkozó jogszabály előírásait kell betartani.
10. ) A munkahelyek üzemeltetés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek
ajtóit lezárni nem szabad.
11. ) Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat,
azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy
az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző
biztonsági jel látható legyen.
12. ) A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi j elzéseknek megfelelő színnel, valamint
irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével kell azonosítani. A tűzoltó berendezések
azonosítására szolgáló szín a vörös.
13. ) Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök megjelölésére utánvilágító
vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni.
14. ) Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító
jelzések működését, működőképességét jogszabályban vagy vonatkozó szabványban,
ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban
dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy
elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetve a meglétükről meggyőződni.

Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék
energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok
működésképtelenségét.
15. ) A biztonsági jelzések megválasztásánál minden esetben a tényleges felismerési
távolságból kell az alkalmazandó jel méretét megválasztani. Amennyiben a felismerési
távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelelő piktogramot tartalmazó előjelző és
iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül. A jelzések
sűrűségének meghatározásakor figyelembe kell venni

a

11.) pontban foglalt

követelményt.
16. ) Az iskolai rendezvényeket az udvaron tartják. Kivételt képez az október 23.,
március 15. és a gombavató rendezvény.
A rendezvényt ilyen esetekben a tornateremben tartják. A megengedett létszámot a
kiürítési számítás figyelembe kell meghatározni. A létszám betartásáért az
Intézményvezető a felelős.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásbeli engedély alapján szabad végezni. A
külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a
tevékenységet végző hatáskörébe tartozik. Az engedélyt azonban a tevékenység helye szerinti
létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával (jelen esetben munkavédelmi képviselő)
láttamoztatni kell, aki ezt szükség szerint- a helyi sajátosságnak megfelelő tűzvédelmi
előírásokkal köteles kiegészíteni.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaznia 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. Az engedély érvényességi ideje még folyamatos munkavégzés
esetén sem haladhatja meg a 30 naptári napot.
Hegesztés és egyéb más rendszeresen nyílt lánggal járó munkát csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra,
előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak
befejezéséig az engedélyező- szükség esetén műszeres- felügyeletet köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas
tűzoltó felszerelés t, készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami
tüzet okozhat.
Dohányzás szabályai
Tilos a dohányzás az épület teljes területén.
A dohányzási tilalmat a helyiségek külső bejárati ajtaján, valamint belül is jól
látható helyen - a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott - biztonsági
jellel kell jelölni.
Az Iskola területén dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyeken szabad!
A dohányzásra kijelölt hely az udvaron található.

1 létesítésre és a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Tűzszakaszok, tűzterhelés és tűzgátló elválasztás
Az Iskola területén

kialakított tűzszakaszok területe

az építmények rendeltetése,

tűzveszélyességi osztálya, tűzveszélyességi fokozata, tűzterhelése függvényében a használatba vételkor hatályban levő - 2/2002. (1.23.) BM rendelet előírásainak megfelel.
A tűzszakaszok közötti határoló szerkezeten áthaladó közművek, csővezetékek nem éghető
anyagból készültek, a berendezések körüli nyílások az átvezetett falnak megfelelő tűzállósági
határérték követelményt kielégítő anyaggal vannak elzárva. Ezt a tételt tartani kell abban az
esetben is, ha a közműven, csővezetéken olyan javítást végeznek el, mely a körülötte lévő
anyagban nyílást eredményez.
Tűzoltásifelvonulási út, terület és egyéb utak
Az Iskola területén a tűzoltóság felvonulására a II. Rákóczi Ferenc út felől nyílik lehetőség,
ahol szilárd burkolatú beton utak biztosítottak.

Ezen az úton a tűzoltóság gépjárművei biztonsággal közlekedhetnek, illetve a beavatkozáshoz
megfelelő terület áll rendelkezésre.
Az Iskola közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit állandóan szabadon és olyan
állapotban kell tartani,

amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és

működtetésére.
Ennek betartásáért a porta szolgálat felel.
Az Iskola területén lévő villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és
zárószerkezetét,

továbbá

a tűzvédelmi

berendezést,

felszerelést

és

készüléket

eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még
átmenetileg sem szabad.
Kiürítés
Az Iskola úgy lett kialakítva, hogy az ott tartózkodók tűz vagy robbanás esetén
eltávozhassanak, illetve azok eltávolíthatóak legyenek.
Az eltávozás lehetősége minden esetben a szabadba van megoldva.
Ehhez azonban szükséges a folyosók, lépcsők, kijáratok szabadon hagyása.
Az Iskola menekülési útvonalai utánvilágító eszközökkel jelöltek.

Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Tüzelő-, fűtőberendezések
Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetve használható, amely
rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad
használni.
A tüzelő-, fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető
anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy
az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés

mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. Ez a távolság a gyakorlatban
hőszigetelő alkalmazása nélkül minimum 1 m legyen.
A berendezés „Használati utasításában" foglalt előírásokat a berendezés kezelése során be
kell tartani, a „Használati utasítást” a berendezés üzemeltetésének a helyszínén kell tartani.
Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.
Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének
megfelelő, illetve arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
Szellőztetés
Az Iskola helyiségeinek szellőztetése nyílászárókon keresztül biztosított.
Világító berendezés
A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
A villamos világítást az MSZ 2364 szabvány előírásainak megfelelően kell létesíteni és
használni.
Az Iskola villamos energia ellátására szolgáló villamoshálózatát a közterületi áramellátótól
kapja.
Villamos berendezés
A létesítmény villamos berendezéseit az MSZ 10900 és MSZ 2364 szabványoknak
megfelelően kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.
A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az
éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen
kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Az Iskola területén lévő villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát
legalább hatévenként, el kell végeztetni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.
Az érintésvédelmi vizsgálat háromévente (kéziszerszámok esetén évente) kötelező.
Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem
Az Iskola épülete az MSZ 274, és a - használatba vételkor hatályban lévő - 2/2002. (1.23.) BM
rendelet előírásainak megfelelő villámvédelmi rendszerrel nincs ellátva.
Sürgős intézkedés szükséges!
A villámvédelmi berendezést
a legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt
hiányosságokat meg kell szüntetni.
A felülvizsgálatot megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti.

A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi
szabályok
Tűzjelző berendezés
Az Iskola területén a tűzjelzés lehetősége biztosított a következők szerint:
Beépített tűzjelző rendszer működésével.
A tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelések és egyéb technikai eszközök
működéséhez szükséges oltó- és egyéb anyagokat biztosítani kell.

Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés
Tűzoltó készülékek
A tűzoltó készülékek elhelyezésének, jelölésének szabályai:
A létesítményben megfelelő mennyiségű és oltóképességű tűzoltó készülék van elhelyezve.
A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a
veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes
állapotban kell tartani. A tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m - talpmagasság -

akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Azt eltávolítani, rendeltetésétől eltérő
célra használni, eltorlaszolni tilos!
A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban,
szabványokban foglalt utánvilágító vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni.
A biztonsági jeleket a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a
biztonsági j el akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.
A tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést.
A tűzoltó készülékek felülvizsgálata megtörtént, minden készülék megfelelő.
Tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzésének, karbantartásának szabályai:
A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint,
azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt
időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető
üzemképesnek.
Minden olyan készüléket üzemképtelennek kell tekinteni, és le kell cserélni:
•
•
•
•

melyet használtak,
melynek az ellenőrzési ideje lejárt,
melyről hiányzik az ellenőrzést igazoló cédula,
melynek nyomáspróbáj a lej árt.

A tűzoltó készülékeket 5 évenként nyomáspróbázni kell.
A tűzoltó készülékeket minden használat után ellenőriztetni és utántöltetni kell.
A tűzoltó készülék, felszerelés elhelyezését, előírt időszakos ellenőrzését, újra töltését,
javításba adását, cseréjét, valamint selejtezését megfelelő jogosultsággal rendelkező külső
alvállalkozó segítségével az üzemeltető biztosítja.
Tűzcsapok

Föld feletti tűzcsap:
Az Iskola területén föld feletti tűzcsap nem található.
Fali tűzcsap:

Az Iskola területén szintenként 4 db belső fali tűzcsap található. Ennek felülvizsgálata az
előírásoknak megfelelően történik. A felülvizsgálatot külső vállalkozó végzi.

Tűzvédelmi Szervezet
A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi követelmények teljesítéséért, az adódó feladatok
megoldásáért és irányításáért, valamint finanszírozásáért az üzemeltető tartozik felelősséggel.
Az Iskola tűzvédelmi tevékenységének irányítására Tűzvédelmi Szervezetet nem hoz létre.
A megfelelő szakértelmet tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező Társaság szolgáltatásának
igénybevételével biztosítja.
A megbízott társaság a Szt. Borbála 2000 Bt. 3300 Eger, Farkasvölgy út 16.
Képviseli: Lehotainé Tóth Anna tűzvédelmi technikus.
Vizsgabizonyítvány száma: 178/1987-V/Szm.
A z Intézm ényvezető fela d a ta i és kötelezettségei
-

Ellátja az Iskola tűzvédelmi tevékenységének irányítását és ellenőrzését.

-

Intézkedik a tűzvédelmi jogszabályok érvényre juttatásáról, végrehajtásáról, a
végrehajtás ellenőrzéséről. Rendszeresen ellenőrzi az Irodában a tűzvédelmi szabályok
és előírások megtartását, hiányosság esetén azok megszüntetésére intézkedik.

-

Gondoskodik a TSZ.-ban foglaltak végrehajtásáról és betartásáról (betartatásáról).

-

Gondoskodik arról, hogy a TSZ.-ban foglaltak az Iskola vendégeivel és az idegen
gazdálkodó szervezet dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek.

-

Intézkedést tesz a TSZ.-ban foglaltakkal

ellentétes technológiák,

eljárások,

magatartásformák megszüntetésére és szükség szerint személyi felelősségre vonásra.
-

Gondoskodik a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeiről.

-

Gondoskodik a dolgozók jogszabály szerint meghatározott tűzvédelmi oktatásának
(évente, tűzeset után, tartós távollétről visszatéréskor, új belépéskor ) megtartásáról.
Elősegíti, hogy a dolgozók gyakorlatban is megismerjék a tűzvédelmi szabályokat,
előírásokat.

-

Gondoskodik arról, hogy a létesítmény területén a veszélyre figyelmeztető, illetve
tájékoztató feliratok beszerzésre és elhelyezésre kerüljenek.

-

Tűzvédelmi hatóság részére lehetővé teszi ellenőrzésüket, az ellenőrzésen részt vesz.

-

Gondoskodik a tűzesetek, rendkívüli események kivizsgálásáról, bejelentéséről a
tűzvédelmi szolgáltatón keresztül.

-

A tűzeset keletkezési okának ismeretében a hasonló tűzesetek megelőzésére a
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodik.

Feladata tűz esetén:
-

Esetleges tűz alkalmával köteles meggyőződni arról, hogy emberélet nincs-e
veszélyben, és a tűzjelzés megtörtént-e.

-

A helyszínen a dolgozók bevonásával irányítja a tűz oltását, az anyagi javak
mentését a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig.

-

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás vezetőjének helyzetjelentést ad, majd a
továbbiakban annak rendelkezései szerint jár el.

-

A tűz eloltása után gondoskodik a helyszín megőrzéséről, amíg a tűzoltóság a
vizsgálatot el nem kezdi.

Az előírások be nem tartása fegyelmi-, szabálysértési-, esetlegesen büntetőeljárást von
maga után, melyet az Iskola osztályfőnökei kezdeményezhetnek az Igazgatónál.
Műszaki vezetőfeladatai
-

Különös gonddal ellenőrizni a tűzveszélyes folyadékok kezelésével, használatával,
tárolásával, továbbá a tűzveszéllyel járó tevékenység végzésével kapcsolatos előírások
betartását.

-

Intézkedik

a

szükséges

tűzvédelmi

berendezések,

felszerelések,

eszközök

beszerzéséről, működőképességük fenntartásáról, azok karbantartásáról, javításáról,
felújításáról, pótlásáról és a kötelezően előírt időszakos ellenőrzésekről.
-

A kazán ellenőrzését megrendeli, az ellenőrzésről készült mérési jegyzőkönyvet
megőrzi, és kérésre a hatóságok rendelkezésére bocsátja.

-

Meghatározza a külső vállalkozás által végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
végzéséhez szükséges írásbeli feltételeket.

-

Az időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi vizsgálatok eredményéről
készített mérési jegyzőkönyvet megőrzi, és kérésre a hatóságok rendelkezésére
bocsátja.

-

Elvégezteti a tűzoltó eszközök (tűzoltó készülékek és tűzcsapok) negyedéves,
valamint a menekülési útirányjelzők havi felülvizsgálatát.

-

Gondoskodik az elektromos berendezések, hálózat tűzvédelmi szabványossági (MSZ
10900) felülvizsgálatáról, a vizsgálat során megállapított hiányosságok kijavításáról.

-

Gondoskodik a gépek, berendezések földelés ellenállásának, elektromos szakember
által történő, szabvány szerinti (MSZ 2364) méréséről, s a megállapított hiányosságok
megszüntetéséről.

-

Gondoskodik az Iskola által üzemeltetett épület működéséről, műszaki állapotáról,
karbantartásáról, tűz- és vagyonbiztonságáról.

A tűzvédelmi szolgáltatás ellátásával megbízott Társaság (tűzvédelmi szolgáltató) feladatai
Alapvető feladatait, jogait és kötelességeit a Tűzvédelmi törvény, valamint a törvény
végrehajtó

rendeletéi

határozzák meg,

de

ezen

kívül

az

Iskola

sajátosságainak

figyelembevételével látja el feladatát.
Elsődlegesen a megbízási szerződésben lefektetett tűzvédelmi tevékenységeket látja el:
-

Az Iskola dolgozói részére megtartja az időszakos tűzvédelmi oktatásokat.
Gondoskodik arról, hogy az oktatásról a nyilvántartás naprakészen legyen vezetve.

-

Az új felvételes dolgozók oktatását az igazgató által megbízott személy végzi el, az
oktatási tematika alapján. Az oktatást a szolgáltató legközelebbi látogatásán ellenőrzi
és szükség esetén megismétli.

-

Segíti az igazgatót szaktanácsaival a hatósági ügyek bonyolítása terén.

-

A hatósági szervek által tartott ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetéséről
intézkedik, illetve arról az illetékes szerveket tájékoztatja.

-

Ellenőrzi a különféle, időszakos felülvizsgálathoz kötött berendezések, eszközök,
készülékek előírt vizsgálatának elvégzését, azok nyilvántartásának naprakészségét és
javaslatot tesz azok elvégzésére.

-

Azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a tűzoltást, mentést befolyásolhatják,
az illetékes tűzoltóság felé szóban és írásban is bejelenti.

-

A létesítmény tűzvédelmi helyzetére kiható minden olyan változást, tevékenységet,
amely az építmény, létesítmény, helyiség, szabadtér tűzveszélyességi osztályba
sorolásának megváltozását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt 15 nappal
köteles írásban bejelenteni a Heves megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé

(3330 Eger, Vincellériskola út 5.), s ezzel egyidejűleg az új helyzetnek megfelelő
gondoskodik minden tűzeset bejelentéséről a tűzoltóság felé.
-

Nyomon követi a jogszabályi változásokat és gondoskodik annak betartásáról.

A munkavállalók kötelezettségei
Kötelesek:
-

A TSZ.-ban előírtakat betartani.

-

A TSZ.-ban meghatározottakat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani.

-

A dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani.

-

A munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt,
amely tüzet, illetve robbanást okozhat.

-

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez írásbeli engedélyt kérni, a munkát az
engedélyben meghatározottak szerint végezni.

-

A munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen
részt venni.

-

A munkavégzés során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási
utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani.

-

Csak a meglévő fűtési lehetőséget használni, pl. hősugárzót használni nem szabad.

-

A közlekedési utat, a tűzoltó készülékek és elektromos kapcsoló környékét állandóan
szabadon hagyni. Azokat eltorlaszolni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

-

Munka befejezése után a helyiségekből utolsónak távozó személyek kötelesek
meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, mely tűz előidézője lehet,
valamint kötelesek a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket a villamos
hálózatról leválasztani, illetve kikapcsolni.

-

A személyesen észlelt, vagy a tudomásukra jutott tűzvédelmi hiányosságokat,
szabálytalanságokat a munkahelyi vezetőjük felé jelenteni.

-

Tűzjelzés esetén, a tűzoltásban való részvételt a Tűzriadó Tervben (5. sz. melléklet)
leírtak szerint végrehajtani. A helyiségek védelmére a Tűzriadó Tervben feltüntetett,
a helyiségekhez legközelebb található tűzoltó készülékek szolgálnak.

Helyiségek tűzvédelmi használati szabályai
Az 1996. évi XXXI. Törvény 19 § (2) bekezdésében előírt jogkörömben a helyiségben
tartózkodó személyeket az alábbi tűzvédelmi előírások betartására kötelezem. A

szabályok megszegése fegyelmi, szabálysértési , esetleg büntetőjogi eljárást von maga
után.
Irodák tűzvédelmi használati szabályai
1.

A helyiségekben dohányozni TILOS!

2.

A munkavégzés során keletkezett éghető hulladékot (pl. papír) szemetes kosárba kell
gyűjteni, és a napi munka befejezésével el kell távolítani.

3.

Elektromos berendezéseket (Iskolagépeket) felügyelet nélkül működtetni TILOS!
Ideiglenes vagy végleges használaton kívül helyezésük során, a napi munka befejeztével
a villamos hálózatról le kell választani.
Valamennyi elektromos berendezést használat előtt meg kell vizsgálni. Ha bármilyen
sérülés látható rajta vagy elektromos vezetékén, használni nem szabad, és jelenteni kell a
rendszergazdának, aki intézkedni köteles a hiba elhárításáról. A használat tiltását
egyértelműen és jól láthatóan fel kell tüntetni a berendezésen.

4.

Villamos melegítőt (tea-, kávéfőző, főzőlap) szükség esetén csak nem éghető anyagú
alátét alkalmazásával szabad használni. Csak kifogástalan műszaki állapotú és minőségű
kijelzővel ellátott típusok működtethetők.

5.

Minden itt használt elektromos berendezést csak a gyártói utasításban foglaltak
megtartása mellett szabad üzemeltetni.

6.

Az állandó üzemeltetésű számítógépet az egyéb berendezésektől legalább 80 cm
távolságon túl szabad elhelyezni.

7.

Az irodák berendezéseit, felszerelési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a
szabad mozgás, közlekedés biztosítva legyen és az ajtók teljes szélességében nyithatók
legyenek.

8.

Az irodák és a bútorok tisztítására csak a kereskedelem által - erre a célra - forgalomba
hozott nem éghető folyadékot szabad használni.

Konyha tűzvédelmi használati szabályai
A szabályok megszegése fegyelmi, szabálysértési, esetleg büntetőjogi eljárást von maga után.
1. A konyha területén a dohányozás és nyílt láng használata TILOS, melyet a vonatkozó
szabvány előírásainak megfelelő biztonsági jellel jól látható helyen jelölni kell.
2. A konyha területén tűz- és robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes anyagot tárolni még
ideiglenes jelleggel sem szabad.

3. A konyha helyiségek előtereiben és a közlekedő folyosókon szekrények és egyéb tárgyak
nem tárolhatók.
4. A konyhában elektromos berendezéseket (pl. kávéfőzőt, elektromos főzőlapot, hűtő,
mikrohullámú sütő) -szabályosan kell működtetni.!
5. A tevékenység befejezése után a helyiségből utolsónak távozó személy köteles
meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, mely tűz előidézője lehet. A
helyiséget köteles áramtalanítani.
Irattárak tűzvédelmi használati szabályai
1. A helyiségben raktározáson kívül más tevékenységet végezni nem szabad.
2. Közlekedési utat állandóan szabadon kell hagyni, eltorlaszolni vagy leszűkíteni még
átmenetileg sem szabad.
3. Gondoskodni kell a szabványos villamos szerelvényekről.
4. A munka befejeztével a vezető köteles meggyőződni arról, hogy nincs-e olyan
körülmény, mely tűz előidézője lehet.
5. Tűz jelzés esetén a tűzoltásban való részvételt a TŰZRIADÓ TERV-ben leírtak
szerint kell végrehajtani
6. Öngyulladásra hajlamos anyagok a létesítmény területén nem tárolhatók.
7. Tűzveszélyes folyadékot csak az arra kijelölt helyen szabad tárolni. Tűzveszélyes
folyadékot a jogszabály által előírt kiszerelésben és mennyiségben, fémszekrényben
kell tárolni, amelyet be kell zárni. A tűzveszélyes anyagokat tároló edényeket és
fémszekrényeket sérüléstől óvni kell, és nem szabad elektromos berendezés, fűtőtest
vagy egyéb hőforrás közelében (1,5 m-en belül) elhelyezni.
8. A helyiségekben a dohányzás és a nyílt láng használata TILOS, amelyet a bejárat
ajtaján és a helyiségben jól látható módon biztonsági jellel meg kell jelölni.
9. A helyiségekben raktározáson kívül más tevékenységet végezni nem szabad.
10. Elektromos berendezést üzemeltetni TILOS!
11. A raktározásnál legalább a következő szélességű közlekedési utat kell biztosítani: 15
m-nél nem szélesebb helyiségben 1,2 m, 10 m-nél nem szélesebb helyiségben 1 m
széles hosszirányú utat; éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 m tárolási
magasságig 1,8 m széles hosszirányú utat, melyet mindig szabadon kell hagyni,
eltorlaszolni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

12. Az anyagok tárolásánál ügyelni kell arra, hogy az éghető anyagok és az elektromos
kapcsolók, világító testek közötti távolság az 1 m-t meghaladja.
Kazánház tűzvédelmi használati szabályai
Az 1996. évi XXXI. Törvény 19 § (2) bekezdésében előírt jogkörömben a helyiségben
tartózkodó személyeket az alábbi tűzvédelmi előírások betartására kötelezem.
A szabályok megszegése fegyelmi, szabálysértési, esetleg büntetőjogi eljárást von maga után.
1. A helyiségben raktározást és folyamatos fűtéshez nem kapcsolódó tevékenységet
végezni nem szabad.
2. A kazán felügyeletét csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező, kioktatott
személy végezheti. Munkavégzése közben a kifüggesztett kezelési utasításban leírtak
szerint kell eljárnia, mely a tűzvédelmi szabályokat is tartalmazza.
3. A kazán felügyelője köteles a berendezéseket a kezelési osztályoknak megfelelően
ellenőrizni, és az esetleges hiányosságokat megszüntetni. A felügyelő köteles
ellenőrizni, hogy nincs-e olyan körülmény, amely tűz előidézője lehet. A felügyeletre
szerződéssel rendelkezik az Önkormányzat.
4. A kazánt kezelő köteles a kezelési osztálynak megfelelően ellenőrizni és az esetleges
hiányosságokat megszüntetni. A kezelő köteles ellenőrizni, hogy nincs-e olyan
körülmény, amely tűz előidézője lehet.
5. A kazánhelyiség berendezéseit csak a vonatkozó műszaki követelmények, illetve a
kezelési utasítás előírásai szerint szabad üzemeltetni.
6. A kazán karbantartását a kezelési utasításban előírt időszakonként el kell végeztetni.
Erre az Iskola állandó szerződéssel rendelkezik.
7. A kazánház területén csak az üzemeltetéshez, működéshez szükséges anyagok
tárolhatók.
8. A kazán elhelyezési területén éghető idegen anyagot tárolni TILOS!
9.

A kazánház területén a közlekedési utakat és a kijáratot mindig szabadon kell hagyni,
eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

10. A szellőzést, légcserét folyamatosan biztosítani kell.
11. A helyiségben dohányozni, nyílt lángot használni TILOS!
12. A helyiségben tűzveszélyes tevékenységet végezni TILOS, javítást és karbantartást
csak külön engedéllyel rendelkező személy végezhet.

13. Meghibásodás esetén a kazánban a tüzelést le kell állítani mindaddig, amíg a hibát el
nem hárították.
Jelen Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteivel együtt az Iskola területén tartózkodó valamennyi
személyre érvényes.
Nem az Iskola alkalmazottja esetén a területről való kitiltást kell kezdeményezni.

^ oJŰ jul^ oW
Palencsárné Kasza Mariann
Intézményvezető
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet

Tűzvédelmi oktatás tematikája
-

Alapvető tűzvédelmi jogszabályok ismertetése (1996. évi XXXI. Tűzvédelmi
törvény, a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ, a 32/1997. (V.9.) BM
rendelet a tűzvédelmi szakvizsgáztatásáról

-

Fontosabb alapfogalmak (tűz, tűz elleni védekezés, tűzmegelőzés, tűzveszélyes
tevékenység)

-

Tűzjelzés általános szabályai (tűzjelzés módja, tűzjelzéskor közlendő adatok)

-

Tűzoltás általános szabályai (tűzoltás vezető, teendő)

-

Tűzvédelmi oktatás (munkába állás előtt, időszakosan)

-

Tűzveszélyességi osztályba sorolás (nevesített besorolás)

-

Használatra vonatkozó tűzvédelmi előírások

-

Tűzveszélyes tevékenység végzése, dokumentálása, engedélyezése

-

Dohányzás általános szabályai

-

Raktározás, tárolás szabályai (szabadban, helyiségben)

-

Tűzoltási felvonulási terület, utak és raktározás területén belüli utak

-

Tüzelő- és fűtőberendezések használati szabályai

-

Szellőztetés, hő- és füstelvezetés

-

Világító berendezések használatának, felülvizsgálatának szabályai

-

Villamos berendezések használatának, felülvizsgálatának szabályai

-

Tűzoltó készülékek, felszerelések (felépítése, elhelyezése, használata, nyilvántartása)

-

Járművek (használata, tárolása)

-

Tűzriadó terv (készítés szükségessége, begyakoroltatása)

-

Tűzvédelmi hatósági jogkör és annak gyakorlása (illetékesség)
Összeállította: Lehotainé Tóth Anna
178/1987-V/Szm.

1. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI OKTATÁSOK TEMATIKÁJA
Az oktatás
s
0

formája
Munkakör

Beszámolás módja

Az előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatás tárgya

r

í. Irodák dolgozói

Általános tűzvédelmi ismeretek,^ a Tűzriadó Terv ismerete

2.

Általános tűzvédelmi ismeretek^, továbbá: a tűzveszélyes anyagok

Tantestület dolgozói

elméleti

gyakor
lati

szóban

+

+

+

+

+

+

+

+

+

kezelésére vonatkozó szabályok, raktározás, tárolás szabályai, alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai, az Irodaház területén
munkát végző külső gazdálkodó szervezetek munkavállalóira, egyéni
vállalkozókra vonatkozó külön szabályok, Tűzriadó Terv ismerete
3.

Karbantartás
porta- szolgálat

és Általános tűzvédelmi ismeretek^, továbbá: a tűzveszélyes anyagok
kezelésére vonatkozó szabályok, raktározás, tárolás szabályai, alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai, az Irodaház területén
munkát végző külső gazdálkodó szervezetek munkavállalóira, egyéni

írásba gyakor
n
latban

vállalkozókra vonatkozó külön szabályok, Tűzriadó Terv ismerete
a foglalkoztató feladata.

3. számú melléklet
MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY*
1. A munkavégzés helyszíne.....................................; gép, berendezés:................................
2. A munkavégzés ideje: 201..,.............hó ...nap..... órától, 201..,......... hó ...nap..... óráig
3. A munka megnevezése........................................................................................................

4. A munka minősítése: □ tervezett □ nem tervezett □ hibaelhárító □ üzemzavar
5. A munka jellege:□ gépészeti □ villamos □ irányítástechnikai □ egyéb:............................
6. A munkavégzés feszültségmentesítést,

kiszakaszolást,

leürítést,

nyomásmentesítést,

magasban vagy egyéb, emberi tartózkodásra nem tervezett helyen végzett munkát,
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet igényel-e? Dnem Digen:........................................
A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket a munkát végző külső gazdálkodó
szerv, egyéni vállalkozó köteles biztosítani!
7. A munkavégzés során megtartandó biztonsági szabályok:......................................................

7.1. A munkavégzéshez szükséges:
□ alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedély száma:
□ beszállási engedély száma.

7.2. A munkacsoport felelős vezetőjének neve::
Együtt dolgozók neve(i):

Aláírások
8. Munkaterület átadás-átvételi nyilatkozatok
8. 1.A munkavégzés helyszínének környezetében található veszélyforrásokat, a géppel,
berendezéssel kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, a kezelési-karbantartási utasításokat, a
villamos feszültségmentesítés során megtartandó szabályokat, a munkavégzés helyszínének
biztonságos elhagyását lehetővé tevő közlekedési- és menekülési utakat, vészkijáratokat
megismertem. Közös megtekintés alapján a helyszínt biztonságos munkavégzésre

ALKALMAS
állapotban
átadom

átveszem

Munkát elrendelő

A munkacsoport felelős vezetője

Megjegyzés:* A jelen „MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY” egy példányát a munkát végző
külső gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó munkalapjához mellékelni kell
(hátoldal)

8.2. A 3. pontban megnevezett munkát, gépet, berendezést, az elvégzett szerelői ellenőrzés
után a vonatkozó biztonsági előírásoknak, kezelési- és karbantartási utasításoknak
megfelelően az élet- és vagyonbiztonság szempontjából, biztonságos üzemeltetésre:
ALKALMAS

NEM ALKALMAS*
állapotban

átadom

átveszem

A munkacsoport felelős vezetőj e

Munkát elrendelő

Megjegyzés(ek)*..................................................................................................................

4. számú melléklet
UTASÍTÁS
a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. Törvény végrehajtásáról
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999.évi XLII. törvény 2.§ (8) bekezdésében, valamint ugyanezen törvény
4.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. Az utasítás területi hatálya kiterjed az Iskola helyiségeire és szabadtereire.
2. Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Iskola valamennyi munkavállalójára és
jogállásra való tekintet nélkül minden olyan személyre, aki az irodaház területén
tartózkodik, függetlenül az irodaházban tartózkodás céljától és időtartamától.
3. Az iskola egész területén a helyiségekben és szabadtereken TILOS A DOHÁNYZÁS!
Dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyeken megengedett és szabad. Az irodaház

bejáratainál a dohányzás tilalmára vonatkozó feliratokat vagy piktogramokat jól
látható helyen kell elhelyezni.
4. A kijelölt dohányzóhelyeken mindenki számára hozzáférhető kell tenni ezen, a
dohányzás szabályait meghatározó utasítást.
5. Az Iskola területén dohányzásra kijelölt helyek az alábbiak:

6. A hivatkozott, 1999.évi XLII. törvény a nemdohányzók egészségének védelmét
szolgálja, annak betartása mindenki számára kötelező. A törvény és annak
felhatalmazása alapján kiadott jelen utasítás megszegése egészségvédelmi bírság
kiszabását vonhatja maga után, melynek mértéke 30 ezer forint/fő-ig terjedő
pénzbírság. A saját munkavállalók utasításszegése a munkaköri szabályok megsértését
jelenti, amely fegyelmi felelősség megállapítását vonja maga után.
7. A munkahelyi vezetők kötelesek a jelen utasítás betartását az irányításuk alatt álló
munkavállalók, az Iskola területén munkát végző, külső gazdálkodó szervek
munkavállalói, egyéni vállalkozók tekintetében betartatni. Minden munkavállaló köteles
felhívni a dohányzási tilalmat megszegők figyelmét ezen utasítás előírásaira.
8. Jelen utasítás 201........é v ....................................h ó ..................... napján lép hatályba.
K elt:.............................. ,201............................................

Intézményvezető

5. számú melléklet
TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSÉNEK, KARBANTARTÁSÁNAK RENDJE

s
0
r

A tűzvédelmi eszköz,
berendezés megnevezése
Tűzoltó készülék

í.
- EN 3 szabvány szerinti
2.

Tűzoltó-vízforrások
tartozékaik
- nyomó tömlő

Időszakos tűzvédelmi ellenőrzéssel, javítással kapcsolatos követelmények
Ellenőrzést végzők
tűzvédelmi
Időszakos ellenőrzés típusa és gyakorisága
képesítése
tűzvédelmi
Készenlétben tartói ellenőrzés: 3 havonta
szakvizsga
Időszakos ellenőrzés: félévente
Készenlétben tartói ellenőrzés: 3 havonta
tűzvédelmi
Időszakos ellenőrzés: évente
szakvizsga
tűzvédelmi
és
Időszakos ellenőrzés: félévente
szakvizsga
Nyomás próba: 5 évente

Hő- és füstelvezető berendezés
3.

- hő- és füstelvezető ventilátor
Tűzjelző berendezés
4.

- tűzjelző átjelző
Tűzoltó berendezés
5.

6.

nyomásfokozó
vízszivattyú
Villamos berendezés

Időszakos ellenőrzés: fél évente
Időszakos ellenőrzés: fél évente
Jelzőáramkörök tűzjelzése, naponta
Időszakos ellenőrzés: félévente
Időszakos ellenőrzés: félévente

Vízszint- és nyomásérték ellenőrzés: naponta
Riasztás- és jelzés ellenőrzés: hetente
Időszakos ellenőrzés: félévente
tűzi
Működés próba: havonta
Időszakos ellenőrzés: félévente
Szabványossági felülvizsgálat: 6 évente
Időszakos ellenőrzés: hetente

tűzvédelmi
szakvizsga
tűzvédelmi
szakvizsga
tűzvédelmi
szakvizsga
tűzvédelmi
szakvizsga
tűzvédelmi
szakvizsga
tűzvédelmi
szakvizsga
erősáramú
berendezés
időszakos

felülvizsgáló
biztonságivilágítás
7.

8.

9.

1
0.
1.
1

és

irányfény

Villámvédelmi berendezés
Vészkijáratok, ajtók
- vészkij áratok
- tűz gáti ó aj tók
(NINC S)
Vészkijárat lépcső, kilépő
(NINCS)
Kémények
Gázkazánok
- fogyasztói gázkészülékek

Szabványossági felülvizsgálat: 6 évente

villámvédelmi
felülvizsgáló

Időszakos ellenőrzés: hetente

-

Időszakos ellenőrzés: 5 évente

-

Időszakos ellenőrzés: évente
Időszakos ellenőrzés: évente
Időszakos ellenőrzés: évente

szakirányú képesítés
szakirányú képesítés
szakirányú képesítés

6. számú melléklet
VESZÉLYES ANYAGOK BALESET ELHÁRÍTÁSI ÉS MENTÉSI TERVE
Baleset megelőzés
Munka kézben étkezni, dohányozni, az irodákban élelmiszert tartani tilos!
Gondoskodni kell az irodák rendszeres, naponta történő takarításáról.
Az irodákban nyílt lánggal járó tevékenységet végezni tilos!
Körültekintő munkavégzéssel kerülni kell a veszélyes anyagokkal való érintkezést, gőzök
belélegzését, az anyagok kiömlését.
Intézkedések veszélyes anyag kiömlés esetére
A feltakarítást a műszaki vezető irányítja.
A kilyukadt, csepegő, sérült edényt, zacskót műanyag zsákkal bélelt kármentő hordóba kell
belehelyezni. (A kármentő hordó űrtartalmának megválasztásakor ellenőrizni kell, hogy a
legnagyobb kiszerelésű veszélyes anyag göngyölege is elhelyezhető legyen benne!)
A már kiömlött veszélyes anyagot felszívóképes hintő anyaggal (például: őrölt, száraz
mészkővel) kell lefedni, majd a hintő anyaggal együtt zárható, vegyszerálló műanyagtartályba
kell belapátolni.
Anyagkiömlés esetén haladéktalanul gondoskodni kell a munkatér áramtalanításáról,
szellőztetéséről, az ajtók kinyitásával. A feltakarítás közben :
védő szemüveget,
vegyszerálló kesztyűt,
kell egyéni védőeszközként viselnie a feltakarítást végző munkavállalónak.
A feltakarításhoz az helyiségben lapátot és seprűt kell készenlétben tartani.
H ulladékkezelés

A feltakarított felitató anyagot tartalmazó műanyagtartályt légmentesen le kell zárni és
haladéktalanul gondoskodni kell veszélyes hulladék lerakóhelyre való szállításáról.

Elsősegélynyújtás
A veszélyes anyag bőrrel történő érintkezése esetén a beszennyezett, átitatott munkaruhát
azonnal vessék le, a bőrre került veszélyes anyagot bő vízzel mossák le.
Szembe került veszélyes anyagot azonnal, legalább 15 percig bő vízzel mosni kell.
Belélegzett veszélyes anyag esetén a balesetest friss levegőre kell vinni, eszmélet vesztés
esetén stabil oldalfekvést kell biztosítani.
Minden esetben orvosi ellátás szükséges, ezért a baleset helyszínére orvost kell hívni! A
veszélyes anyag „ Biztonsági adatlap”-ját az orvos rendelkezésére kell bocsátani!
Intézkedések tűzesetén
Tűz esetén haladéktalanul gondoskodni kell a munkaterület áramtalanításáról. A helyiségben
rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékkel haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását.
A tűzoltással egy időben értesíteni kell a Heves megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltséget a
105-ös hívószámon. A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a tűzeset pontos helyét
mi ég ?, (például: veszélyes anyagok, göngyöleg stb)
mi van veszélyeztetve ?, (például: a szomszédos eladótérbe fenn áll-e a tűz
átterjedésének veszélye)
ember élet van-e veszélyeztetve ?,
ki jelentette a tűzesetet ?
Baleset, tüzeset esetén értesítendők
- lásd Tűzriadó Terv
- katasztrófavédelem telefon: 112
- mentők, telefon: 104
(Baleset estén a balesetet okozó veszélyes anyag „ Biztonsági adatlapaját a kiérkező Iskolaos
szerv rendelkezésére kell bocsátani!)
Mellékletek

A jelen „BALESET ELHÁRÍTÁSI ÉS MENTÉSI TERV” mellékletét képezik a veszélyes
anyagok „Biztonsági Adatlap” -jai.
Azok feldolgozása a Kémiai kockázatbecslésben található.
7.melléklet

Tűzveszélyességi kockázatiosztályba sorolás
LÉTESÍTMÉNY: Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 95..
ÖNÁLLÓ
N°

KOCKÁZAT MEGHATÁROZÁSI SZEMPONTOK

RENDELTETÉSI
EGYSÉGEK
A

kockázati

egység

kockázati osztálya
A

kockázati

NAK

AK

0,00-

7,01 -

pö

14,00

egység

legfelső
építmény szintj ének
szintmagassága, (m)
Iskola „A” és „B”
1.

épület

A

kockázati

KK

14,01

30,00

MK

>
30,00

egység

legalsó

0,00-

-3,01 - -601 -

építményszintj ének

-3,00

-6,00

-9,00

■

301 -

>-9,00

szintmagassága (m)
A

kockázati

egység

legnagyobb
befogadóképességű
helyiségének
képessége, (fő)

befogadó-

1-50

1500

>1500

A kockázati egységben
tartózkodók menekülési

NAK

AK

KK

MK

-

-

képessége
önállóan
menekülnek
segítséggel
menekülnek
előkészítés nélkül
menekülnek
előkészítéssel sem
menthetők

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

robbanászveszélyes

nincs

anyag jelenléte
A tűzszakasz befogadó képessége kevesebb mint 300 fő.

Az Iskola épülete az alacsony tűzvédelmi kockázati (AK) osztályba tartozik.
Tornaterem kiürítés számítás
Alapterület: 150 m2
Az tornaterem 2 db egy ajtóval rendelkezik.
Figyelembe vehető ajtószélesség: 2,3 m
A hátsó ajtónak csak a fele nyitható egy mozdulattal, ezért csak a felével számolok.
A tornateremben egy időben 300 fővel számolhatunk táblázatban megadott fajlagos sűrűség
alapján.
A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján:

t

=
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------* <
f c jc

1

t
ln ie g

300/41,7* x 2,3= 3,12 < 6 perc

MEGFELELŐ
A tornaterem kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:
n

ahol:
tia

a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

síi a menekülésnél számításba vett és a 4.2. pont alapján meghatározott útvonal út
szakaszainak hossza méterben (m)
ví

az egyes útszakaszokhoz tartozó létszámsűrűségektől függően az 5.2.7. pont alapján

meghatározott haladási sebességeknek (m/min),
N= 300 fő
Haladási sebesség a tornateremből 40 m /min
Legkedvezőtlenebb útvonalhossza 15 méter.
15/40=0,37 + 3,12 = 3,49 min < 8 perc MEGFELELŐ
Mindezek feltétele:
minden ajtó szabadon hagyása, nyitva tartása és eltorlaszolásának megszüntetése.
A megengedett legmagasabb létszám betartásáért a Tag-intézményvezető a felelős.

Tűzriadó Terv
A 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. § alapján az Iskola területére az alábbi Tűzriadó Terv
érvényes. A Tűzriadó Tervben foglaltak teljesítése minden dolgozónak kötelessége. A
Tűzriadó Terv visszavonásig érvényes.
1./ Adatok:
a.) Üzemeltető megnevezése:

Egri Szakképzési Centrum 3300 Eger, Kertész út 128.
b.) Iskola címe: ESzC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 95.
c. ) Megközelíthetőség: II. Rákóczi Ferenc úton
d. ) Tűzveszélyességi osztálya: Alacsony tűzveszélyességi kockázati osztály AK
e. ) Tűzjelzési lehetőség: az Iskola telefonvonalain (536-063)
f. ) Tűzoltó vízforrás: nincs
g.) Aramtalanítás: A épület fölszinti kapcsolószekrény
B épület hátsó falán
2. / Tűz esetén értesítendő személyek:
Tagintézmény-vezető: Palencsárné Kasza Mariann
Tűzvédelmi szolgáltató:Lehotainé Tóth Anna, tel.: 20-254-7354
3. / A területileg illetékes hatóság:
a. ) Megnevezés: Heves megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség
b. ) Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola út 5., tel.: 36-510-620
c. ) 112-ös hívószám
4. / A tűzjelzése:
Tűzjelzéskor a jelző személynek az alábbiakat kell közölni:
- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét);
- mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt;
- emberélet van-e veszélyben;
- a jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.
A tűzesetről értesíti az Igazgatót, az műszaki vezetőt a tűzvédelmi szolgáltatót. Ezzel
párhuzamosan riasztja munkatársait.
Az értesítések után azonnal megkezdi vagy megkezdeti a tűz oltását a rendelkezésre
álló tűzoltó eszközökkel és segítséget kér a vele egy szolgálati időben dolgozó
személy(ek)től.
Teendők a riasztást követően:

-

A tű zo ltó sá g m egérkezéséig az esetleges tű zoltást és k iü rítést és az ig a zg a tó á lta l
m eg b ízo tt szem ély(ek) irányítjá(k).

-

A területen tartózkodó vezető a megfelelő személyekkel megkezdi a veszélyeztetett
terület (épületszárny) kiürítését, majd az anyagi javak mentését.
A területileg illetékes vezetők a területükön gondoskodnak azon közművek
lekapcsolásáról, kiiktatásáról, amelyek a tűzoltás végzését befolyásolják (pl.: gáz).
A területen lévő vezetőnek kötelessége a terület elektromos berendezéseinek
áramtalanítását haladéktalanul elvégezni. Ezt, a tűz nagyságától függetlenül, bármely
esetben el kell végezni.
A feladattal nem rendelkező személyek kötelesek a területet elhagyni, és biztonságos
területen megvárni a tűz eloltását.

-

-

A z igazgató g o n d o sk o d ik a k ijá ra ti ajtók teljes szé le ssé g ű n y itá sá ró l
1. F ő bejáratok m in den irányban és teljes szélességében.

6. / a tűzoltóság megérkezésekor az irányítást átveszi a tűzoltás vezető, akinek az utasításait
maradéktalanul végre kell hajtani.
A létesítmény elhagyásának módja:
A földszintről a főbejáraton a II. Rákóczi Ferenc útra.
7. / a kiürítés és a tűzeset során balesetet szenvedett személyeket azonnal elsősegélyben kell
részesíteni a mentők, illetve az orvos kiérkezéséig.
8. / Az igazgató feladata:
- a beérkező tűzoltókfogadása, helyszínre irányítása,
- a veszélyeztetett területen megakadályozni az illetéktelen személyek ott
tartózkodását.
- tűzvizsgálat esetén a helyszín biztosítása.
10./ a tűz eloltását követően az utómunkálatokban a tűzoltás vezető utasításait betartva részt
kell venni.
a tűzoltóságot az eloltott vagy magától megszűnt tűzesetekről is tájékoztatni szükséges.
Jelen tű zria d ó tervben fo g la lta k a t valam en n yi dolgozón ak kötelessége ism ern i', a z abban
fo g la lta k a t tű z esetén m a ra d ék ta la n u l v ég reh a jta n i

A tűzriadó terv melléklete helyszínrajz, amelyen jelölve vannak a területen elhelyezett tűzoltó
készülékek (tömött piros négyzet), menekülési útvonal (zöld folyamatos vonal menekülés
irányába mutató nyíllal).
A T ű zriadó T ervet p o rtá n is e l k e ll helyezni, a m i tartalm azza a h elyszín rajzokat, tű z esetén
a tevék en ység rendjét, m u n kaidőn k ívü l az értesiten dök cím eit, telefo n szá m a it

Kelt: Eger, 2017. 07. 30.

Lehotainé Tóth Anna

Tagintézmény-vezető

