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1. SZMSZ 1. sz. melléklet: Belső ellenőrzési szabályzat
1.1. A belső ellenőrzés területei

A gazdálkodási tevékenység ellenőrzése:
1. Állóeszköz gazdálkodás ellenőrzése:
 Évente


Félévente



Átfogó
E témakörben ellenőrizendő, hogy a meglévő, valamint a fejlesztési
elhatározások alapján létrejött állóeszközök kihasználtsága optimális-e,
hatékony-e a pénzeszközök felhasználása.
Vizsgálandó a feladatellátással le nem kötött, szabad kapacitás optimális
felhasználási lehetősége.

2. Létszám- és bérgazdálkodás ellenőrzése:
 Folyamatos
E témakörben az ellenőrzés arra terjed ki, hogy intézeti szinten és szervezeti
egységeken belül (adott esetben egy feladatkörben) a munkaerő foglalkoztatása
hatékonyan szervezett-e. A munkafeltételek, munkakörülmények javultak-e,
vizsgálandó, hogy a jelenlegi differenciált bérezéssel, jutalmazási és anyagi
ösztönzési rendszerrel lehet-e jól, a korábbiaknál jobban mozgósítani a
dolgozókat az intézményi célok megvalósításában.
3. Készlet- és energiagazdálkodás ellenőrzése:
 Folyamatos
A beszerzések a meglévő készletek figyelembe vételével történte, érvényesül-e
a megfelelő takarékosság, hasznosításra kerülnek-e az elfekvő készletek, lehete célszerűbb energiahordozót választani, a világítási és tüzelési technika
tökéletesítése eredményez-e megtakarítást. Vizsgálandó, hogy a takarékossági
intézkedési tervek hogyan kerülnek megvalósításra.
4. Működési bevételek ellenőrzése:
 Havonta
A fő cél, hogyan lehet a működési bevételek fokozásával intézményi
hatáskörben megnövelni a költségvetés bevételi és kiadási oldalát.
5. A vagyontárgyak tárolására és őrzésére szolgáló helyiségek biztonságos zárásától
folyamatosan gondoskodnak-e.
6. A vagyonmegállapító leltározásokat rendszeresen ellenőrzik-e.
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7. A selejtezések végrehajtásánál és a felesleges vagyontárgyak hasznosításánál eleget
tesznek-e a szabályszerűségi követelményeknek.

A szakmai pedagógiai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési
feladatok:


A pedagógiai program és az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése.



Pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata.



A nevelő-oktató munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a
követelményekhez.



A tanulók szaktárgyi gyakorlati tanulmányi eredményének, magatartásának és
szorgalmának felmérése, értékelése.



A tanóravédelem elvének érvényesülése.



Az anyakönyvek, haladási gyakorlati naplók folyamatos, szabályszerű
vezetésének ellenőrzése.



A napközis nevelőmunka hatékonysága.



A szakmai munkaközösségek felszereléseinek, a szertárak, laboratóriumok,
előadótermek berendezéseinek szabályszerű használata.



A túlóraátalányok pontos megállapítása.



A tanulók balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatása.



Az oktató-nevelő munka gazdasági hátterének biztosítása.

1.2. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és
hatékony működéséért az igazgató felelős.
Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az
évenként elkészítendő ellenőrzési terv tartalmazza.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az
igazgató dönt.
1.3. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésre jogosultak:
 Az igazgató


Az igazgatóhelyettesek



A munkaközösség-vezetők



A munkaközösségi tagok külön megbízás szerint.
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.
Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a
beszámoltatás.
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Az

igazgatóhelyettesek

ellenőrzési

tevékenységüket

a

vezetői

feladatmegosztásból következő saját területükön végzik.
A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség
tagjainál a szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el.
Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes igazgató helyettest.
1.4. Az ellenőrzés módszerei
 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása.


Írásos dokumentumok vizsgálata.



Beszámolás szóban, írásban.

1.5. Belső szabályzatok
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a
munkaközösség tagjaival meg kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával
tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.
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1.6. A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve
Az ellenőrzés területei:
VIII. IX.
Tanmenetek



Munkatervek



Napló



X.

XI. XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII.



















Ellenőrzők



Anyakönyvek, bizonyítványok







Füzetek, dolgozatfüzetek



vezetése, javítása
Taneszközök, tankönyvek



Folyamatos   

Óralátogatások
Napközisfoglalkozások,



tanulószoba
Szakkörök, korrepetálás,
fakultációk
Pályakezdő pedagógusok









Új kollégák
Szülői értekezlet, fogadóóra




kiválasztása

Gyermekvédelmi
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Az ellenőrzés területei:

VIII.

IX.

X.

XI. XII.

A munkaközösségi tervben szereplő

I.

II.

III.

IV.



feladatok megvalósulása

V.


Mérések szervezése

 

Beiskolázás (nyílt nap, beiratkozás)
Továbbtanulások előkészítése
Rendezvények, ünnepségek








Versenyek
Erdei iskola, tábor










































Folyamatos   

Tanulói szokásrendszer
Ügyeleti rend

Folyamatos 

DÖK programok







Folyamatos 

Átruházott ellenőrzési jogkörök
Jelmagyarázat:
 igazgatóhelyettes



Folyamatos  

Pályázatokon való részvétel

 igazgató

VI. VII.

 munkaközösség-vezetők
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2. SZMSZ 2. sz. melléklet: Pedagógus általános munkaköri
leírás
1. A pedagógus feladatai általában:
a) A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi
munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Nemzeti Köznevelési
Törvény és a pedagógiai szaktárgyi Útmutatók, módszertani levelek, az iskolai
munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az Igazgató, illetőleg a felettes
szerveknek az Igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Oktató-nevelő munkáját
egységes elvek alapján módszereinek szabad megválasztásával végzi.
b) A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket
foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint oktató-nevelő munkából
az egyes munkaköröknek (tanító, tanár, napközis nevelő) megfelelően minden
nevelőre kötelezően vonatkoznak.
c) Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
Alkotó módon részt vállal:


a nevelőtestület újszerű törekvéseiből,



a közös vállalások teljesítéséből,



az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből



az iskola hagyományainak ápolásából



a tanulók folyamatos felzárkóztatásából,



a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,



pályaválasztási feladatokból



gyermekvédelmi tevékenységből,



a

tanulók

egésznapos

foglalkoztatásának

tervezéséből,

szervezéséből,

irányításából.


a diákönkormányzat munkájának segítéséből



az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből.

Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez.(felkészülés, szervezés,
ellenőrzés, értékelés)
e) Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel.
f)
Az oktató-nevelő munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való
részvétel.
g) Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény
oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak.
h) Oktató-nevelő munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A
tanmenetet az Igazgató által meghatározott időpontban a munkaközösség-vezető
véleményével, az Igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok
nem változnak, a bevált tanmenetet folyamatos kiegészítéssel több éven át
használhatja. Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet
ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni.
d)
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Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat folyamatosan
kijavítja. A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi,
javítja vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli.
j)
Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart.
k) Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket, az
intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló
munkamegosztás szerint egy-egy pedagógus lát el.
Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:
i)



Vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen pedagógiai, szakmai
irányítása és ellenőrzése,



Egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés,
énekkar

vezetése,

szakkörök,

tanulmányi

kirándulás,

tanulókíséret,

tanulószoba, tábori ügyelet, stb.)


Osztályvezetői, osztályfőnöki munka,



Versenyekre való felkészítés,



Szertárakért a felelősség vállalása (fejlesztés, rendezés, selejtezés)



Könyvtári munka,



Munkavédelmi és tűzvédelmi munka.

2. A pedagógus kötelességei
A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben az
alábbi kötelességei vannak:
a) A tanulók fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse.
b) A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a
szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek.
c) A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.
d) Oktató-nevelő tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket
tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa.
e) A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.
f)
A tanulók részére az egészségügyi és a testi épség megőrzéséhez szükséges
ismereteket adja át és ezek elsajátításáról győződjön meg.
g) Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
h) Működjön közre a gyermek – és ifjúsági feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,
i)
Hét évenként legalább egy alkalommal törvényi előírások szerint továbbképzésen
kell részt vennie. Ennek elmulasztása esetén a pedagógus munkaviszonya
megszüntethető- Nem kell továbbképzésen részt vennie annak a pedagógusnak, aki
pedagógus szakvizsgát, egy egyéb előírt vizsgát tett a vizsgák letétele utáni 7 év
során.
3. A pedagógus jogai
A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:
a) A pedagógiai program alapján a tananyagot, az oktatás és a nevelés módszereit
megválaszthatja.
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A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az
alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket.
c) Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját.
d) Minősítse a tanulók tudását.
e) Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez.
f)
A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának
tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.
g) Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján
gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában.
h) Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi
regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.
i)
Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait
tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék.
b)

3. SZMSZ 3. sz. melléklet: Igazgatóhelyettesek munkaköri
leírása
Segíti az Igazgatót a nevelő-oktatói munkairányításában.
1. Az Igazgatóhelyettes pedagógiai irányító munkája:


Az Igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat,
valamint a napközis és tanulószobai foglalkozásokat.



Ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, a szülői értekezletek megtartását.



Megszervezi az adott tagozaton a fogadó órákat.



Segíti és ellenőrzi a tagozat munkaközösségi munkáját.



A munkaközösség bevonásával tervezi, szervezi, ellenőrzi a szakmai
pedagógiai munkát.



Megszervezi, részlegesen megtartja a félévi nevelőtestületi értekezleteket.



Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező
tanároknak, tanárjelölteknek.

2. Az Igazgatóhelyettes ügyviteli irányítói feladatai:


Gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről, naprakészen vezeti a helyettesítési
naplót.



Az Igazgató által elkészített tantárgyfelosztás alapján elkészíti az órarendet, az
ügyeleti beosztást, a helyettesítési rendet, a tanterem beosztást.



Javaslatot tesz a tagozatok tantárgyainak felosztására.



A munkaközösség vezető ellenőrzése, javaslata alapján jóváhagyja a tanítók,
tanárok, napközis nevelők tanmenetét, foglalkozási tervét.
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Ellenőrzi az órarendet, elkészíti, megszervezi a nevelők ügyeleti rendjét.



Gondoskodik

a

nevelők

adminisztrációs

munkájának

irányításáról,

ellenőrzéséről (naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, stb).


Elkészíti a különféle hó végi és tanév közbeni jelentéseket, statisztikákat,
összesíti hó végén .a helyettesítési és túlórák számát.



Elbírálja, és jóváhagyásra előterjeszti a munkaközösség tagjainak tanmeneteit.



Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató órákat szervez.



Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munkafegyelmét.



Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást.



Szervezi az iskolai versenyeket, vizsgákat

4. SZMSZ 4. sz. melléklet: Munkaközösség-vezetők
munkaköri leírása
1. Szakmai feladatai:


Az osztályokban folyó nevelési folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése.



A tanulók szociális, családi és kulturális hátterének, érdeklődési körének,
egyéni adottságainak képességeinek feltárása.



A beiskolázás és a pályaválasztás figyelemmel kísérése, pedagógiai segítése.



Kapcsolattartás és együttműködés az óvodával, alsó és felső tagozattal.



Alkotó

együttműködés,

-

a

tennivalók

koordinálása

–

a

szülői

munkaközösséggel, szakmai-, napközis (tanulószobai) munkaközösségekkel, a
GYIV felelőssel, stb.,


Időszakonkénti nevelési eredményvizsgálat megszervezése, lebonyolítása,
elemzése, értékelése, feladatok meghatározása.



Helyi szakmai pedagógiai továbbképzés tartalmi kimunkálása.



Az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése.



Megszervezi az adott tagozaton a munkaközösségi összejöveteleket.



Javaslattétel a nevelési értekezletek témáira.



Esetenként döntés a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben.



Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, ballagás,
stb.) szervezési munkáinak segítése.
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A helyi

osztályfőnöki

adminisztráció

tartalmi

és

formai

elemeinek

kimunkálása.


Összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára,
valamint – igény szerint – az Igazgató részére a munkaközösség
tevékenységéről.

2. Egyéb feladatai:


Irányítja a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését, biztosítja a
szakirodalmat.



Javaslatot tesz az Igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazására,
kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására.



Képviseli a munkaközösséget az intézményen belül, kívül.



Az egészségügyi nevelési feladatok megoldásának segítése.



A tanulmányi versenyek ügyeinek intézése.



Az általános rend, fegyelem ellenőrzése, az iskolai munka zavartalanságának
biztosítása.



Az intézmény vagyoni védelme.



Az oktatói nevelői és egyéb az intézményi működési feladatokhoz kapcsolódó
jogszabályok, rendeletek figyelemmel kísérése, karbantartása, ismertetése.



Leltározás.



Az adott munkaközösség vezetése.



Gyermek-, ifjúságvédelmi feladatok intézésében való segítés.



A munkaköri leírásban nem megjelölt eseti –soron kívüli– feladatok megoldása
az Igazgató vagy helyettese megbízása alapján.

5. SZMSZ 5. sz. melléklet. Szaktanárok munkaköri leírása
Feladatai a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon
túlmenően a következők:


Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az új
tankönyvek alapján, ill. a követelményeket figyelembe véve.



A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél kötelező.



A taneszközöket a munkaközösség-vezetőktől beszerzi.



Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
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Írásbeli munkájára gondot fordít.



A tanulók számára a témazáró dolgozatot előre jelzi.



A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges
hiányokat. Félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden
tárgyból kötelező).



A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli.



Ügyeletet, helyettesítést vállal és megbízott feladatát ellátja.



Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a
tartózkodás helyét) az Igazgatónak azonnal jelenti.



Távolmaradása esetén időben, előre értesíti az Igazgatót és gondoskodik, arról,
hogy a tanmenet, a tankönyv, a helyettesítő nevelő rendelkezésére álljon.



Az iskolai rendezvényeken a részvétel kötelező.



A tanítási

időn

kívül

a tanév programjának megfelelően szakmai

tanácskozáson, értekezleteken részt vesz.


A nevelői házirend betartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás
kezdeményezhető.



Oktató nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetségkiválasztás feladatát, tevékenységét.



A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az Igazgató vagy
helyettese megbízza.

6. SZMSZ 6. sz. melléklet: Tanítók munkaköri leírása
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon
túlmenően a következő feladatokat kell ellátnia, illetve hatáskörrel rendelkezik:


Az osztály órarendjének elkészítése.



A napló pontos vezetése.



A tanuló személyiségének figyelemmel kísérése, a gyermeki jogok tiszteletben
tartása.



Távollétekor - a nevelői házirendben előírtak szerit jár el, - mely szerint a
tananyagot, a helyettesének eljuttatja.



Javaslatot tesz, figyelmeztetésre, megrovásra, jutalmazásra (saját osztályában
tanulók vonatkozásában).



Az oktatói nevelői tevékenysége során

15

A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI
o Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít, az új
tankönyvek alapján, az előírt szakmai követelményeket figyelembe véve.
o A tanítási órákra felkészül, az írásbeliség a kezdő nevelőknél kötelező.
o A taneszközöket a munkaközösség-vezetőktől beszerzi.
o Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel
tartozik.
o Írásbeli munkájára gondot fordít.
o A tanulók számára a témazáró dolgozatot előre jelzi.
o A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az
esetleges hiányokat.
o Félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tárgyból
kötelező).
o A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli.


Ügyeletet, helyettesítést vállal és megbízott feladatát ellátja.



Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a
tartózkodás helyét) az Igazgatónak azonnal jelenti.



Az iskolai rendezvényeken a részvétel kötelező.



A tanítási időn kívül –a tanév programjának megfelelően- szakmai
tanácskozáson, értekezleten részt vesz.



A nevelői házirend megtartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás
kezdeményezhető.



Oktató nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetségkiválasztás feladatát, tevékenységét.
A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az Igazgató vagy
helyettese megbízza.

7. SZMSZ 7. sz. melléklet: Osztályfőnökök munkaköri
leírása
Az osztályfőnököt az Igazgató jelöli ki az osztályfőnöki munkaközösség
javaslata alapján. Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos
dokumentuma a foglalkozási terv. Osztálya közösségének felelős vezetője. A
pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően az
alábbiak a szakmai feladatai és a hatásköre:
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Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei
szerint

neveli

osztályának

tanulóit

a

személyiségfejlődés

tényezőit

figyelembevéve. Segíti a munkaközösség kialakulását.


Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok
munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett
nevelőkkel megbeszéli.



Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a
tanítványait oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét,
tanulmányait segítő személyekkel. (pl. GYIV, pszichológus, stb.)



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.



Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait a tanártársai elé terjeszti.



Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, tájékoztató füzet útján
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről.



Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész
vezetése, félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel
kapcsolatos tennivalók, stb.).



Mint osztályfőnök saját hatáskörben indokolt esetben 3 nap távollétet
engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében.



Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók
véleményét figyelembe véve.)



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Javaslataival és
észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség
tevékenységének eredményességét.



A nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít.



Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének
ismeretében.
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8. SZMSZ 8. sz. melléklet: Napközis nevelő munkaköri
leírása
A pedagógusra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon
túlmenően az alábbi feladatokat kell ellátnia:


A napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében heti
foglalkozási tervet készít.



A foglalkozási terv keretében biztosítja a napközis tanulók részére a másnapi
felkészülést:
o Megismerteti velük az önálló módszeres tanulást.
o Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez.
o Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan
elkészítéséről.
o Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat.
o A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól kikérdezi, szükség esetén
gyakoroltatja.
o A gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében
korrepetálja előre meghatározott időpontokban.
o Rendszeresen

együttműködik

a

napközis

csoportot

tanító

pedagógusokkal.


A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis tanulók csoportját
ebédelteti, melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről, a
személyi higiénia szabályainak megtartásáról.



Ebéd

után

kötetlen

szabadidőben

biztosítja

a

tanulók

mozgását,

kikapcsolódását, rossz idő esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad
levegőn. A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára
kulturális, sport, játék és munkafoglalkozásokat szervez.


A napközis foglalkozások befejeztével – az oktatási intézmény rendjének
megfelelően – csoportosan elkíséri és elbúcsúztatja a tanulókat az ügyeletes
teremnél. Az ügyeleten maradó tanulókat átadja az ügyeletes tanárnak.



A taneszközöket, játékokat a munkaközösség vezetőtől beszerzi. Az általa
átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.



Kezeli a napközis csoport ellátmányát és azzal időben elszámol.



Kötelezően részt vesz az iskolai rendezvényeken.
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Tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai
tanácskozáson, értekezleten részt vesz.



A nevelői házirend megtartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás
kezdeményezhető.



Pontosan, rendszeresen vezeti a napközis naplót.
A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az Igazgató, vagy a
helyettes megbízza.

9. SZMSZ 9. sz. melléklet: Fejlesztő pedagógus munkaköri
leírása
A pedagógusra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon
túlmenően az alábbi feladatokat kell ellátnia:


A munkakör célja: a különböző okból tanulmányi zavarral küzdő tanulók
egyéni - az osztályközösségből ideiglenesen kiemelt - felzárkóztató
foglalkoztatása az adottságokból fakadó, vagy az iskolai tanítási-tanulási
folyamatban szerzett hátrányok leküzdésére.



Legfontosabb felelősségek, feladatok:
o A fejlesztő pedagógus az alsó tagozatban az osztálytanítók segítője, az
iskolában a tanulási zavarok okainak, felismerésének és kezelésének
szakértője.
o A tanulási zavarok okainak felismerésében rendelkezik a differenciált
diagnosztika és terápia eszközeinek ismeretével, hatékonyan alkalmazza
azokat.
o A tanév elején hospitálásokat végez minden alsó tagozatos osztályban.
o A tanítók jelzései alapján kiszűri a tanulási zavarokkal, részképességkieséssel küzdő tanulókat, és az alsó tagozatos munkaközösség
vezetőjével együttműködve, elkészíti foglalkoztatásuk beosztását.
o A tanulókat a kialakított munkarend szerint egyéni felzárkóztatás
keretében foglalkoztatja. Megállapítja a tanulási zavar, vagy lemaradás
okát. A diagnózis és a gyermek egyéni képességeinek és sajátosságainak
figyelembevételével tudatosan megszervezi az egyéni foglalkozás
módszereit és eljárásait. A gyerekek foglalkoztatásában a gyerek érési
folyamatához igazított, realitásra koncentráló eljárásokat választ.
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o

Az alsó tagozatos munkaközösség tagjaként a kollégák pszichológiaigyógypedagógiai ismereteinek gyarapítása, a prevenció módszereinek
megismertetése. E célból bemutató foglalkozást is tarthat



Kiegészítő információk:
o

Az alsó tagozatos munkaközösségnek minden foglalkozáson, a
nevelőtestület előtt félévente beszámol munkája eredményességéről.

o

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a
munkaáltató fenntartja.

10. SZMSZ 10. sz. melléklet: Iskolapszichológus
munkaköri leírása
Munkaidő: heti 20 óra
Rendelési idő: heti 7 óra, melyet a gyermekekkel illetve családjukkal való
közvetlen foglalkozásra kell fordítani.
A munkakör célja: A Virányos Általános Iskola hatáskörébe tartozó
gyermekek, és szükség szerint családjuk szakszerű pszichológiai ellátása, a
nevelési tanácsadás szakfeladatainak ellátásában való részvétel.
Felelős:


A feladatok jog- és szakszerű ellátásáért



A szakmai és hivatali titoktartásra vonatkozó előírások betartásáért



A megfelelő munkahelyi légkör biztosításáért



A határidők betartásáért



A szakmai etikai normák betartásáért



Anyagi felelősséggel tartozik az általa átvett leltári készletért



Köteles a Virányos Általános Iskola szervezeti működési szabályzatát, a
kiadott

utasításokat,

szabályzatokat,

protokollokat,

a

munkaköréhez

kapcsolódó jogszabályokat betartani.


Köteles az általa végzett munkafolyamat során észlelt hiányosságokat,
szabálytalanságokat jelezni, megszüntetni, vagy intézkedést kérni az illetékes
vezetőtől.



Munkaköri leírásban foglalt feladatok elvégzéséért és a közalkalmazotti
jogviszonyból eredő kötelezettség megszegéséért fegyelmi felelősséggel
tartozik a munkavállaló.
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Jogosultságok:


Részt vesz a Virányos Általános Iskola szakmai és szervezeti életében



Javaslattétel jogát gyakorolja az intézményi munkaterv elkészítésekor.



A jogszabályban meghatározott eseteken túl javaslattételi jogosultsága van
minden szakmai, minőségfejlesztést érintő kérdésben.



Szakmai elképzeléseit – vezetőjével való egyeztetés után – kipróbálhatja,
megvalósíthatja



Munkarendjét a szakmai követelmények és törvényi előírások betartásával, az
érintett munkatársakkal egyeztetve alakítja.

Feladatok:
1.

Szakmai feladatok
o diagnosztikai, szakvéleményezési feladatok ellátása, vagy ilyen feladatok
ellátásában való közreműködés, segítségnyújtás
o esetvezetői feladatok ellátása
o belső konzultációkban való részvétel
o a nevelési-oktatási intézmények pedagógusainak munkáját segíti
o szakmai értekezletek, esetmegbeszélő, szupervíziós team munkájában
való aktív részvétel
o eset referálása szupervíziós keretek között vagy szakmai ellenőrzés
megvalósítása céljából az illetékes vezetővel való egyeztetés szerint
o munkabeszámoló tartása szóban vagy készítése írásban szakmai
ellenőrzés megvalósítása céljából az illetékes vezetővel való egeztetés
szerint
o szükség szerint továbbképzéseken való részvétel, esetenként azok tartása
o a belső továbbképzéseken való részvétel, esetenként azok tartása
o részvétel az intézményi minőségirányítási rendszer kidolgozásában,
folyamatos működtetésében

2.

Kapcsolattartási feladatok
o kapcsolattartás a kliensekkel, hozzátartozókkal
o kapcsolattartás az egyes kliensek ellátása érdekében a kliens oktatását –
nevelését

végző

pedagógusokkal,

speciális

feladatot

ellátó

szakemberekkel (gyermekvédelmi felelős)
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o kapcsolattartás az egyes kliensek ügyében intézkedő vagy abban érdekelt
személyekkel, intézmények munkatársaival és vezetőivel (pl. szakértői
bizottságok, további szociális és egészségügyi ellátók, stb.)
o intézményi kapcsolattartó feladatok ellátása meghatározott nevelési –
oktatási intézményeknél
3.

Adminisztrációs
o az egyes esetek ellátása során a dokumentációs dosszié kezelése és
irattározása
o a kliens más szakemberhez vagy intézményhez való elirányításakor a
megfelelő nyomtatványok kitöltése, levelek készítése
o jelenléti ív kitöltése
o igazolások igény szerinti kiadása a kliens és a hozzátartozók részére
o szabadságigénylő nyomtatvány szükség szerinti használata
o feljegyzések készítése ügyintézésről, külső személyektől érkező nem
írásbeli közlésekről, bejelentésekről

4.

Ügyintézési feladatok
o az egyes esetek ellátása kapcsán a klienssel való kapcsolattartás
ügyintézése
o az egyes kliensek más ellátásba való elirányításának ügyintézése

5.

Egyéb feladatok
o tájékozódás a szakmai követelmények, jogszabályoknak való megfelelés
céljából
o a forgalom naprakész intézményi nyilvántartása érdekében pontos
adatszolgáltatás az adminisztrációt kezelő munkatársak számára
o a munkavégzéshez szükséges fogyóeszközök, anyagok igénylése
o a munkavégzéshez szükséges berendezések, felszerelések, szakmai és
egyéb eszközök beszerzésében való közreműködés
o szoba illetve személyi leltár készítésében való közreműködés
o az intézmény helyiségeiben a napi használat utáni rend biztosítása
A dolgozó átmenetileg ellát a fentebb felsorolt feladatokon kívüli további
feladatokat is, az intézményvezető megbízása alapján.
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11. SZMSZ 11. sz. melléklet: Pedagógiai munkát segítők
munkaköri leírása
11.1. Gyermekvédelmi felelős munkaköri leírása
Feladatai:


Szemléletformálás a szülők és a pedagógusok körében a következő fórumokon:
o Szülői értekezlet
o Nevelőtestületi értekezlet
o Diákönkormányzat
o Iskolaszék



Feladata, hogy a pedagógiai programban és az iskolai életben szerepeljen a
gyermekvédelem: egyeztet, koordinál és a pedagógusokat továbbképzésre
motiválja.



Szorgalmazza a mentálhigiénés programok bevezetését.



A veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével:
o Nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának
mérlegelése, ez alapján javaslattétel a további időre, valamint egyeztetés
a Gyermekjóléti Szolgálattal.
o Kétséges vagy nehezebb helyzetben azonnal forduljon a Gyermekjóléti
Szolgálathoz és működjön közre a helyzet megoldásában.



A

veszélyeztetett

gyermek

szabadidős

tevékenységének

és

tanulási

előmenetelének figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változásra
(pl. fejlesztő csoport kialakítása délelőtti illetve délutáni időszakra).


Pályaorientáció segítése.



A gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése és erről a
nevelőtestület tájékoztatása, lehetőség szerint pályáztatás.



Törekedjen a veszélyeztetett gyermek hasznos szünidei elfoglaltságának
biztosítására. (táborok, Művelődési Házak)

11.2. Szabadidő szervező munkaköri leírása
A szabadidő szervező segíti az iskola pedagógusainak és a tanulók szabadidő
szervezéssel, közösségi élet kialakításával összefüggő munkáját. A szabadidő
szervező feladata különösen:
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Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások,
programok elkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő
tevékenység segítése (erdei iskola, tábor).



A pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése,
szervezése, tájékoztatás nyújtása a szabadidős programokról.



A tanuló közösség, diákönkormányzat programjainak segítés.



A szülői szervezet (közösség) munkájának segítése.



Az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése,
szervezése.



Az

egészséges

életmód,

továbbá

a

szenvedélybetegség,

a

tanulók

beilleszkedésével összefüggő szabadidős tevékenység szervezése.


Az alapvető emberi értékek, a nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi hagyományok
iskolán

belüli

megismertetésében,

a

kulturális,

etnikai

másság

megismertetésében és elfogadtatásában való közreműködés.


Az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolákkal
való együttműködésének segítése.



A hazai és a külföldi tanulmányutak szervezésével kapcsolatos pályázati
lehetőségek

figyelemmel

kísérése,

a

pályázatok

elkészítésében

való

közreműködés.


A szabadidő szervező együttműködik a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, a
diákönkormányzatok munkáját segítővel.



A szabadidő szervező segíti az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadást, közreműködik, segítséget nyújt a tanulók részére szervezett
szabadidős programokról.



Az iskola vezetője gondoskodik a szabadidő szervező munkájához szükséges
feltételekről.

12. SZMSZ 12. sz. melléklet: Könyvtáros munkaköri leírása
A könyvtáros feladata, hogy az iskola oktató-nevelő munkáját a gyűjtőköri
szabályzatban meghatározott információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával
és szolgáltatásával segítse.
Az iskolai könyvtáros főfoglalkozású. Munkáját az Igazgató irányításával,
ellenőrzésével és támogatásával végzi.
1. Szakmai feladatai
24

A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI
Állománygondozás


Felelős az évi költségvetés tervszerű és folyamatos felhasználásáért.



A megjelenő kiadványokról tájékozódik.



Szükség esetén egyedi beszerzéseket is végez.



A beszerzéseknél konzultál a munkaközösségek vezetőivel (tagjaival),
figyelembe veszi az iskola vezetőségének javaslatait.
Állományba vétel



A beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezés után azonnal a könyvtári
szabályzatban meghatározott módon nyilvántartásba veszi.



A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja.



Rendszeresen

(évenként)

állománygyarapítást

elhasználódott,

tartalmilag

elévült

műveket

végez.
a

A

rendeleti

felesleges,
előírásoknak

megfelelően törli az állományból.
Állományvédelem


A könyvtáros tanár felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért.



Állományellenőrzési rendeleti előírás szerint, az Igazgató utasítására előkészíti
a leltározást, (raktári rend, raktári katalógus ellenőrzése, leltározási ütemterv
elkészítése,) valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában.



Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást.



A leltárilag rábízott könyvtári állományért (azokkal együtt, akiknek kulcsa van
a könyvtárhoz,) anyagi felelőséggel tartozik.
Szolgáltatások



Kölcsönzés: a működési szabályzatban meghatározott módon.



Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó
órákat vezet, előkészíti a könyvtári szakórákat.



Rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről.



Az iskolai munkatervben meghatározott feladatokat – nevelési értekezlet,
évfordulós események, tanulmányi verseny, vetélkedő, stb. ajánlójegyzék
összeállításával segíti.

2. Egyéb feladatok
a) A könyvtáros kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a munkaközösség
vezetőkkel, a szaktanárokkal.
b) Szakmai kapcsolatot tart a helyi (közművelődési) könyvtárral.
c) A könyvtáros heti munkaideje:
40 óra,
Nyitva tartás 22 óra
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Belső munka 12 óra
Külső munka 6 óra
d) Nyitvatartási feladatok során ellátja a kölcsönzés, tájékoztatás, könyvtári
bemutató foglalkozások és a raktári rendezés ügyviteli teendőit.
e) Belső munkálatok során elvégzi az alábbi feladatokat:
 állománygyarapítás


katalógusszerkesztés



bibliográfia készítése,



irodalomkutatás



félkészülés a foglalkozásokra



egyéni továbbképzés.

f) Külső tevékenységei:
 tájékozódás a piacon


egyéni beszerzések



továbbképzés



tapasztalatcsere

g) Könyvtári munkán kívüli feladatok:
 Kulturális szervezőmunka

13. SZMSZ 13. sz. melléklet: A Virányos Általános Iskola
Könyvtárának működési szabályzata (belső
mellékletekkel)
13.1. A könyvtárra vonatkozó adatok
 A könyvtár neve: Virányos Általános Iskola Könyvtára


Székhelye: 1125 Budapest, Virányos u. 48.



Telefon/Fax: 394-5015



Alapítása: Az iskola 1951-ben alakult, azóta könyvtára folyamatosan fejlődött.



A könyvtár bélyegzője:



A könyvtár fenntartójának a neve: Közép-Budai Tankerületi Központ



A könyvtár jellege: zárt



A könyvtár elhelyezése: az iskola épületén belül, a tetőtérben található.



A könyvtár használata ingyenes.

13.2. A könyvtár tárgyi és személyi feltételei
 A könyvtár alapterülete: 100 négyzetméter


Helyiségek száma: 2

26

A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI


A könyvtár állományának nagysága: kb. 3000 kötet



Szabadpolcon van az állomány 100%



A könyvtár egyszerre 20-24 fős osztályt, csoportot tud fogadni.



Technikai felszereltsége: 1db számítógép Internettel, nyomtatóval a
könyvtárosnak, 6 db számítógép Internettel a diákoknak



Könyvtárostanár / 1 főállású

A Virányos Általános Iskola könyvtára a főváros iskolai könyvtárhálózatának
tagkönyvtára. Hálózati központja a Fővárosi Pedagógiai Intézet, koordinációs központja az
országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.
Az iskolai könyvtár munkáját a FPI szakmai szolgáltató tevékenységével segíti, bevonva ebbe
a tevékenységbe a szaktanácsadókat, szakértőket, a könyvtári munkaközösség-vezetőket és a
báziskönyvtárakat.
1125 Budapest, Kiss János alt. u. 42-44.
Budapesti Tanítóképző Főiskola (pedagógiai gyűjtemény)
Gyakorló Iskola Könyvtára (alsós anyanyelvi és könyvtár szakmai bázis)
1021 Budapest Budenz u. 20-22. (idegen nyelvek báziskönyvtára)
1. Fenntartása és felügyelete
Az iskolai könyvtár a XII. ker. Virányos Általános Iskola szervezetében működik.
Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Közép-Budai Tankerületi Központ az
iskola költségvetésében gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért
könyvtárat működtető iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget.
Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület
véleményének és javaslatainak meghallgatásával. Ennek keretében:
 Tervezi az évi költségvetésben a könyvtári állomány fejlesztési összegét,


Szervezi a könyvtár nyitva tartását a könyvbeszerzést, a könyvtáros és a
nevelőtestület együttműködését, a tanulók olvasóvá nevelését,



Ellenőrzi a könyvtár használatának intenzitását,



A könyvtárhasználatra nevelő munkát,



A könyvtár szolgáltatásait és azok kihasználtságát,



A nevelőtestület és a könyvtáros együttműködését,



A könyvek állagának állapotát.

Az iskolai könyvtár gazdálkodása
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az iskola
költségvetésében biztosítja. Az igazgató az iskola költségvetése alapján gondoskodik a napi
működéshez szükséges eszközökről és a szociális feltételekről.
Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók,
nyomtatványok beszerzése-az iskola költségvetésében biztosított összegekből – a könyvtáros
feladata.
A működés költségtételei: könyv, tartós tankönyv, információhordozók, folyóiratok, technikai
eszközök, nyomtatványok beszerzése.
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Finanszírozása: az iskolai költségvetés keretében, illetve pályázat útján.
13.3. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai
1. 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
2. Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
módosításáról
3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (és a későbbi
módosításai)
4. Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (és a későbbi módosításai)
5. A művelődési és közoktatási miniszter 25/1998.VI. 9. MKM rendelet a pedagógiai
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994./V.13. MKM
rendelet módosításáról
6. A művelődési és közoktatási miniszter 16/1998.IV./MKM rendelet és a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994./VI.8./ MKM rendelet módosításáról
7. A művelődési és közoktatási miniszter 5/1998.(II.18) MKM rendelete a tankönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
8. 6/1994./IV.13./ MKM rendelet a szakértői tevékenységről
9. A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes
rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről /leltározásról/ és az állományból történő
törlésről szóló szabályzat kiadásáról
10. A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975/VIII.17./
KMPM számú együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről
11. Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszköz-jegyzékről. Ajánlás a taneszköz
fejlesztéshez. Műv. Közl. 1998. jan. 23.
12. Nemzeti Alaptanterv. Bp. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1995. 262 p.
13. Az iskola pedagógiai programja
13.4. Az iskolai könyvtár feladatai
Szakszerűen fejlesztett gyűjteményével, és az erre épülő szolgáltatásaival valamint
más könyvtárak gyűjteményének és szolgáltatásainak felhasználásával biztosítania kell:
 A tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények
teljesíthetőségét.


A könyvtár pedagógiai program megvalósíthatóságát.

Alapfeladatai:
 Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és
rendelkezésre bocsátása,


Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról



Tanórai foglalkozások tartása,



Az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása



Könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek segéd
könyvek kölcsönzését.

Kiegészítő feladatai:
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A könyvtár lehetőségeinek és eszközeinek folyamatos bővítésével igyekszik
ellátni kiegészítő feladatait:



Tanórán kívüli foglalkozások tartása,



Dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása,



Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,



Tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól,



Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében,



Muzeális értékű iskolai gyűjtemények gondozása,



Közreműködés

az

iskolai

tankönyvellátás

megszervezésében,

lebonyolításában.
13.5. Az iskolai könyvtár működése
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre (1.sz. melléklet)
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az iskola által megfogalmazott és nevelőtestületünk
által elfogadott pedagógiai programunk határozza meg.
A dokumentumok kiválasztása és kivonása, pedagógiai felhasználása ill. ennek megtervezése,
megszervezése a könyvtáros tanár és a tantestület együttműködésével történik.
A könyvtár állományának fejlesztésekor az iskolai pedagógiai program cél-és
feladatrendszeréből indul ki. A tananyaghoz kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással, de
tartalmilag teljességgel történik. A tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését
a könyvtár csak részlegesen tudja vállalni.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból:
 Írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, periodika, kisnyomtatvány, kotta


Kéziratok



Audiovizuális ismerethordozók



Számítógéppel olvasható dokumentumok

A gyűjtés terjedelme, szintje és mélysége:
 Erősen válogatva gyűjtünk. Arra törekszünk, hogy a tananyaghoz kapcsolódó
irodalom tartalmilag teljes legyen.
Állományrészek:
 Kézikönyvtári állomány


Ismeretközlő irodalom



Szépirodalom



Pedagógiai gyűjtemény könyvtári szakirodalom



Hivatali segédkönyvtár



Kéziratok



Időszaki kiadványok gyűjteménye
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Audiovizuális dokumentumok



Számítógéppel olvasható dokumentumok



Külön gyűjteménye



Tankönyvtár (tartós tankönyvek gyűjteménye)

13.6. Gyűjteményszervezés
Folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakítjuk állományunkat, mely ezáltal tükrözi
iskolánk pedagógiai szellemiségét. Igyekszünk növelni gyűjteményünk információs értékét és
használhatóságát.
1. Gyarapítás
A könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapodik.
Tájékoztatásul szolgálnak a gyarapítási tanácsadók, kiadói katalógusok, kereskedői
tájékoztatók, folyóiratok ismertetései, készlettájékoztatók, ajánló bibliográfiák.
A gyűjtemény gyarapítására fordítható összegek felhasználásáért a könyvtáros felelős.
Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot senki
nem vásárolhat.
A gyűjtőkörbe nem tartozó anyagok még ajándékként sem kerülhetnek a könyvtárba.
A gyarapítás nyilvántartásai: leíró betűrendes katalógus, rendelési nyilvántartás.
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő
könyvelése az iskola gazdasági szakemberének a feladata. A számlák fénymásolt példányait a
könyvtári irattárban is elhelyezzük.
A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben tulajdonbélyegzővel, leltári számmal és
raktári jelzettel látjuk el.
Végleges nyilvántartás formái:
 Leltárkönyv,


Kartoték,



Számítógépes

Időleges nyilvántartás formái:
 Kardex,


Összesített (brossura)

2. Állományapasztás
A törléseknél a 3/1975./VIII.17./KM-PM.sz. együttes rendelet és a hozzá kiadott
irányelvek (Műv.K. 1978. 9. sz.) előírása szerint kell eljárni.
Évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a
természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat.
A kivonásra csak az igazgató adhat engedélyt. A fölös példányokat az iskola felajánlja más
könyvtárak cserealapjaként, megvételre az antikváriumoknak, illetve térítésmentesen az iskola
dolgozóinak és tanulóinak. A törlésről jegyzőkönyv készül, melynek sorszáma folyamatos.
Az állományból a dokumentum az alábbi okokból törölhető:
 Tervszerű állományapasztás


Természetes elhasználódás



Hiány

3. A könyvtári állomány védelme
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A könyvtáros tanár a rábízott állományért, rendeltetésszerű működtetéséért az iskola által
biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül anyagilag és erkölcsileg felelős.
4. Az állomány ellenőrzése
A 3/1975./VIII.17./KM-PM. Sz. együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelvek szerint
történik.
5. Az állomány jogi védelme
A beérkezett tartós megelőzésre szánt dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba
kell venni.
6. A könyvtáros felelősségre vonható, ha
 Bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási, kezelési, használati
és működési szabályait,


Kötelességszegést követett el, a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a
megengedett mértéket.

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy (és a technikai eszközök megrongálásával
vagy) és elvesztésével okozott kárért.
A dolgozók és a tanulók munka- és tanulóviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás
rendezése után lehet megszüntetni.
A szaktanárok és a tanulók részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni,
melyekért a szaktanár anyagilag felelős, ha az intézmény által biztosított hely vagyonvédelmi
szempontból tárolásra alkalmas.
Az iskola biztonsági zárainak kulcsai a könyvtáros tanárnál, az igazgatóságon, a takarítónál és
a gondnoknál vannak.
A könyvtáros tanár hosszantartó betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes
részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben
rögzítjük.
7. Az állomány fizikai védelme
A könyvtárban be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat, ügyelni kell a tisztaságra.
A beteg, rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat el kell különíteni.
8. Az állományvédelem nyilvántartásai:
 Állományellenőrzési nyilvántartások (leltározási ütemterv)


Záró jegyzőkönyv



Kölcsönzési nyilvántartások

9. A gyűjteményszervezés alapdokumentumai
A kulturális miniszter és pénzügyminiszter 3/1975.KM-PM. Számú együttes rendelete a
könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló
szabályzat kiadásáról.
A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve 3/1975.(VIII.17.)KM-PM
számú együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről.
MSZ 3448-78 számú szabvány
13.7. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek
A könyvtári állomány elhelyezésének alap dokumentumai:
 Celler Zsuzsanna: Audiovizuális dokumentumok a könyvtárban


Könyvtári raktározási táblázatok

A könyvtár az iskola tetőterében van, jól megközelíthető helyen.
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Alkalmas az állomány tárolására, a könyvtár differenciált szolgáltatásainak biztosítására. A
dokumentumok szabad polcon vannak, mód van a helyben olvasásra, a könyvtári
foglalkozások megtartására.
Egyéni tanulói-szaktanári kutatóhelyek is vannak. Az állományrészek tagolása alkalmazkodik
a használói igényekhez.
A letéti állományrészekkel segítjük az iskola oktató-nevelő munkáját.
Ezek kézikönyvek, szakirodalom, lexikon, szótár, folyóirat.
A könyvtárból kihelyezett letétek: szaktantermek (technika, számítástechnika), tantermek,
napközis termek, hivatali segédkönyvtár.
13.8. A könyvtári állomány feltárása
Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat, a katalógusok építésének
szempontjait a katalógusszerkesztési házi szabályzat tartalmazza. (2. számú melléklet)
A könyvtári állomány feltárásának alap dokumentumai:
 A katalógusok szerkesztése: útmutató az iskolai és kis közművelődési
könyvtárak számára (Rácz Ágnes)


Könyvtári raktározási táblázatok (Rónai Tamás)



MSZ 4000-77 ETO rövidített kiadás



Szakkatalógus szerkesztése csoportképzés alapján (Bereczky Lászlóné- Surján
Miklós)



Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére

A könyvtári állomány feltárása a dokumentum:
 formai feltárása (dokumentum-leírás)


tartalmi feltárása (osztályozás



raktári jelzetének megállapítása alapján történik.

Az iskolai könyvtár teljes állományáról leíró betűrendes katalógus készül.
13.9. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait, azok igénybevételével összefüggő részletes
szabályokat a szolgáltatások szabályzata tartalmazza. (3. számú melléklet)
Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. A könyvtár mind a pedagógusoknak, mind a
tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. A csak
helyben használható dokumentumok (kézikönyvtár) kivételével állományát kölcsönzi.
Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges
ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a nevelőknek és a
tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó irodalom (információ) kutatásában, esetenként
témamegfigyelést, önálló irodalomkutatást végez. Közreműködik a könyvtárbemutató,
könyvtárismertető és a könyvhasználatra épülő tanítási órák, foglalkozások (napközis,
szakköri, stb.) rendszerének kialakításában, előkészítésében és megtartásában.
A tanulói aktivitásra építve öntevékeny könyvtári közösségeket szervez és működtet.
Gondoskodik az állomány védelméről, rendjéről és gondozottságáról.
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13.10. Záró rendelkezések
Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. A könyvtár működési szabályzata az
iskolai működési szabályzat mellékletét képezi. A jelen szabályzatban nem említett
valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
Az iskolai könyvtár működési szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha
jogállásában, szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető változások következnek
be.
Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.
13.11. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei
 Gyűjtőköri szabályzat (1. számú melléklet)


A katalógusok szerkesztési szabályzata (2. számú melléklet)



Könyvtárhasználati szabályzat (3. számú melléklet)



A könyvtáros tanár munkaköri leírása (4. számú melléklet)



A könyvtár pedagógiai program (5.számú melléklet)

Gyűjtőköri szabályzat (1. számú melléklet)
A Virányos Általános Iskola könyvtárának gyűjtőkörét alapvetően meghatározza:
 A könyvtár mérete


Az iskola alapképzési funkciója



Az iskolában folyó angol és japán idegen nyelv oktatása



Az iskola fejlesztési koncepciója

E körülményekből következően a könyvtár gyűjtőkörének kialakításánál egyetlen
témakör sem szerepelhet teljes mélységgel, kivéve a tantervben szereplő kötelező irodalmat,
valamint a nevelő-oktató munkához nélkülözhetetlen szakmai anyagot.
Az iskolai könyvtár állományába ajándék útján csak a gyűjtőkörbe tartozó művek, ill.
dokumentumok kerülhetnek be.
Írásos nyomtatott dokumentumok:
Szépirodalom gyűjtése
Lírai, prózai és drámai antológiák a világ – és
a magyar irodalom bemutatására
A tananyaghoz kapcsolódó házi- és ajánlott
olvasmányok
A tanagyag által meghatározott klasszikus és
kortárs írók válogatott művei és gyűjteményes
kötetei
A magyar és külföldi népköltészetet és
meseirodalmat reprezentáló antológiák és
gyűjteményes kötetek
A kiemelkedő, de a tananyagban nem
szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók
művei
Tematikus antológiák

- teljességgel
- teljességgel kiemelten
- teljességgel
-teljességre törekedve
- válogatással
- válogatással
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Regényes életrajzok, történelmi regények
- válogatással
Gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélés- és - válogatással
verses kötetek
Az angol és japán nyelvű, a nyelvtudás
- válogatással
szintjének megfelelő olvasmányos irodalom
Ismeretközlő irodalom gyűjtése
Alap- és középszintű általános lexikonok
Alap- és középszintű általános enciklopédiák
Atlaszok, térképek és albumok
Angol és japán szótárak
A magyar nyelv szótárai (helyesírási,
értelmező szinonima, stb.)
A tudományok alap- és középszintű elméleti
és történeti összefoglalói

- teljességgel
- teljességgel
- válogatással
- teljességgel
- teljességgel
- teljességgel

A kultúra alap- és középszintű elméleti és
- teljességgel
összefoglalói
A hazai és az egyetemes művelődéstörténet
- teljességgel
alap- és középszintű elméleti és történeti
összefoglalói
A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a
- teljességre törekedve
tudományok egészét vagy azok részterületeit
bemutató alap- és középszintű segédkönyvek
A tantárgyak (szaktudományok) alap- és
- teljességre törekedve
középszintű elméleti és történeti összefoglalói
Munkáltató eszközként használatos művek
- teljességgel kiemelten
középszintű ismeretközlő irodalom
Munkáltató eszközként használatos művek
- válogatva
középszintű ismeretközlő irodalom
A tanult tárgyakban való elmélyülést és a
- válogatva
tananyagon túlmutató tájékozódást kielégítő
alap- és középszintű ismeretközlő irodalom
Érvényben lévő általános iskolai tantervek,
- teljességgel
tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
Pályaválasztással útmutatók, felvételi
- teljességre törekedve
követelményeket tartalmazó kiadványok
Budapestre, ill. a XII. kerületre vonatkozó
- válogatva
helytörténeti kiadványok
Az iskola történetével, életével kapcsolatos
- teljességgel
nyomtatott dokumentumok
Művészettörténeti tanulmányok, albumok
- válogatva
Egyéb gyűjtendő anyagok:
 A pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülését segítő
pedagógiai szakirodalom és határtudományai:
o Pedagógiai lexikonok
o Egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalók
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o Magyar pedagógiatörténeti munkák


A nevelés és oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek



Az

általános

iskolák

oktatásának

tartalmával,

formájával

a

kapcsolatrendszerükkel foglalkozó legfontosabb művek


Tanári kézikönyvek, az iskolában oktatott valamennyi tantárgy, illetve szakkör
módszertani segédkönyvei



Művelődés- és közoktatás politikával kapcsolatos művek



A köznevelés kérdésével, a nevelésügy és a közélet kapcsolatával foglalkozó
összefoglalók, dokumentumok



A közművelődés elméletét tárgyaló legfontosabb munkák



A középiskolai intézmények tájékoztatói



A családi életre neveléssel, az iskola és a szülői ház kapcsolatával foglalkozó
művek



Az értelmi neveléssel és a személyiségformálással kapcsolatos alapvető
munkák



A pedagógia határtudományai közül elsősorban a pszichológiai irodalom:
o A pszichológia alapfogalmát, fejlődését, problematikáját tárgyaló
enciklopédiák, szakszótárak



A pszichológia egyes ágaival, részterületeivel foglalkozó kézikönyvek közül:
o Általános lélektan, a fejlődéslélektan, a gyermek- és ifjúkor lélektana, a
szociálpszichológia és a személyiség- és csoportlélektan legalapvetőbb
művei
o Az alkalmazott lélektan különféle ágaiból a nevelés és az oktatás
lélektani kérdéseivel foglalkozó legfontosabb munkák



A pszichológiában alkalmazott kutatási, vizsgálati módszerek elvi és gyakorlati
problémáit tárgyaló módszertani kézikönyvek, összefoglaló munkák



Egyéb tudományos művek



Művelődésszociológiai kiadványok az olvasási szokásokkal, az ízlésszinttel
kapcsolatban



Az oktatásügy statisztikája



Családjogi törvény és a hozzá kapcsolódó családjogi rendeletek



A művelődésügyi igazgatással kapcsolatos legfontosabb kézikönyvek
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A

családgondozással,

gyermek-

és

ifjúsággondozással,

gyermek-

és

ifjúságvédelemmel kapcsolatos tanulmánykötetek


Könyvtári szakirodalom



A könyvtáros segédkönyvtára



A kézi- és segédkönyvek mellett válogatva gyűjtjük:



Audiovizuális anyagok

Az audiovizuális ismerethordozók gyűjtése az érvényes taneszköz jegyzék alapján történik.
(Új hangfelvételek, Új Média, Új videofelvételek, Pedagógiai Technika)
A különböző tantárgyak oktatásához rendszeresen használható oktató illetve ismeretterjesztő
audiovizuális dokumentumok:
 Idegen nyelvek tanításához


Történelem tanításához



Magyar irodalom tanításához



Környezetvédelem tanításához



Ének-zene és rajz tanításához



Szabadidő kulturált eltöltéséhez



Számítógéppel olvasható dokumentumok



A különböző tantárgyak oktatásához rendszeresen használható oktató-illetve
ismeretterjesztő CD ROM-ok



A könyvtárhasználatot segítő programok

Az iskolai könyvtár katalógusai és azok szerkesztési
szabályzata (2. számú melléklete)
Az iskolai könyvtár katalógusa: betűrendes leíró katalógus. Minden mű, minden kiadásáról
kerül bele cédula. A több példányban beszerzett azonos kiadású művekről minden besorolási
adatnál egy cédulát helyezünk el, ezeken feltüntetjük a példányok leltári számát.
 Az iskolai könyvtárakban az alábbi besorolási adatok figyelembevételével kell a
katalógust felépíteni:
 Fő tétel besorolási adata (személynév vagy testületi név, vagy ha a műnek
nincs egyéni szerzője, vagy sok szerzője van, akkor a mű címe)


Cím szerinti melléklettel (a mű címe, kivéve, ha semmitmondó vagy általános
jelentésű szó, gyűjtemény esetén a közös cím és a megkülönböztető kötetcím, a
sorozat címe)



Közreműködői melléklettel (szerkesztő, összeállító, válogató, átdolgozó)



Tárgyi melléklettel (azon személyek, intézmények, földrajzi helyek neve,
melyekről a mű szól)
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A katalógus gondozása
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők:
 A katalógusok építése közben észlelt hibákat azonnal javítani kell


A katalógus bővülésével új osztólapokat kell készíteni.



A fiókok átrendezésekor módosítani kell a fiókok feliratát.



A törölt művek lapjait a katalógusokból haladéktalanul ki kell szedni.3. számú
melléklet

A könyvtárhasználat rendje és szolgáltatások, nyitva
tartás, házirend (3.számú melléklet)
1. A használók köre:
Az iskolai könyvtár zárt könyvtár, használói az intézmény tanulói, pedagógusai,
alkalmazottai.
2. Szolgáltatások:


Helyben használat
A helyben használat tárgy és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a
könyvtárosnak kell biztosítania.
A könyvtárosnak szakmai segítséget kell adnia:


az információhordozók közötti eligazodásban,



az információk kezelésében,



a szellemi munka technikájának alkalmazásában
A dokumentumok közül csak helyben (az épületben) használhatók:


Olvasótermi, kézikönyvtári könyvek



Folyóiratok



Audiovizuális és egyéb információhordozók

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára,
indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
2.1. Kölcsönzés
A könyvtárból dokumentumokat csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.
Dokumentumokat csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. A
kölcsönzés ingyenes, diákok számára egyszerre 5 könyv, 14 napos időtartamra adható
ki. (Ebbe a tartós tankönyvek nem számítanak bele, s azok év végéig a tanulóknál
maradhatnak.) Esetenként ettől a szabálytól ( kötelező olvasmány, verseny, kiselőadás
stb.) el lehet tekinteni. A kölcsönző füzetben dátum, leltári szám, és a mű címének
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bejegyzésével rögzítjük a kölcsönzést. A tanuló aláírásával igazolja, hogy a könyvet
átvette. Az aznapi dátummal a könyvtáros igazolja, hogy a könyvet átvette.
A kölcsönzési határidő egy alkalommal újabb 2 hétre hosszabbítható, további
alkalmakra csak akkor hosszabbítható, ha senki másnak nincs szüksége az adott
dokumentumra.
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával és/vagy elvesztésével
okozott kárért. A tanulók és dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári
tartozás rendezése után lehet megszüntetni
Egyidejűleg maximum 5 db dokumentum kölcsönözhető 2 heti időtartamra.
A tartós tankönyvkeretből beszerezhető dokumentumok körét, a tankönyvkölcsönzés
menetét, módját, visszavételét külön szabályzatban fogalmaztuk meg.
Az elveszített vagy erősen megrongált könyvek árát az olvasónak meg kell térítenie. (3/1975.
MK-PM sz. együttes rendelet 20. és 21§) A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó
előjegyeztetheti. Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről az olvasót értesíteni kell. Az
iskolai könyvtár letéti állományát a tanév elején veszik át és a tanév végén adják vissza a
megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel is tartoznak. A letéti
állomány nem kölcsönözhető. A letéti állomány folyamatos frissítéséről, kiegészítéséről a
könyvtár vezetője gondoskodik.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai:
 könyvtárlátogatás
 a könyvtári gyűjtemény egyéni és csoportos használata
 könyvtárhasználati ismeretek órák és egyéb csoportos foglalkozások tartás.
A könyvtárhasználati ismeretek tanítása során ( amennyiben a könyvtáros tanár nincs
jelen a tanítási órán) az órát tartó szaktanár is köteles a könyvtárban kialakított rend
megőrzésére, az állomány fizikai és jogi védelmének biztosítására.
3. A könyvtár tagjaitól elvárt magatartás
 A könyvtárban látogató csak akkor tartózkodhat bent, ha a könyvtáros tanár is
jelen van.
 Mindenkor és mindenkire kötelező a tűz-és balesetvédelmi rendszabályok
betartása.
 A könyvtárba ételt és italt behozni tilos.
 A könyvtár használata megkívánja a fegyelmezett, kulturált viselkedést.
 Hangoskodással, szertelen mozgással az ott tanulókat, dolgozókat nem szabad
zavarni.
 A kölcsönzési határidőkre való figyelést is kérjük.
A könyvtári rend megőrzése érdekében a könyvek kiválasztásánál az őrjegy
használatát kérjük.
4. Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje
A mindenkori Nyitvatartási rendet a könyvtárban és az iskolában jól látható helyre kell
kitenni. Az esetleges változást jelezni kell.
5. A könyvtári házirend és a könyvtárhasználati szabályzat
A meghatározó helyi rendelkezéseket a HÁZIREND tartalmazza, s minden
könyvtárhasználó rendelkezésére áll.
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A könyvtári házirend a következőket tartalmazza:
- a könyvtár használatára jogosultak körét,
- a használat módját és feltételeit,
- a kölcsönzési előírásokat,
- a nyitva tartás és a kölcsönzés idejét,
- az állomány védelmére ( fizikai és jogi) vonatkozó rendelkezéseket.
Házirend:
 Az iskola minden tanulója tagja lehet a könyvtárnak.
 Egy alkalommal legfeljebb 5 db könyv kölcsönözhető.
 A kölcsönzés ingyenes.
 A kölcsönzési határidő 14 nap.
 Hosszabb betegség esetén társaid is kicserélhetik könyveidet.
 Őrjegy használatával segítheted a rendet megtartani.
 A könyvtár dokumentumait nyitvatartási időben a könyvtáros
engedélyével és tudtával lehet az asztaloknál olvasni.
 Szaktárgyi irodalomhoz tanárodtól és a könyvtárostól kérj útmutatást!
 Javaslatokat tehetsz érdekes könyvek beszerzésére.
 Egy-egy könyvel önállóan is gyarapíthatod a könyvtárunkat.
 Óvd a könyv külső és belső épségét!
 Az elveszett vagy megrongált könyvek árát meg kell térítened!
 Őrizd a csendet!
 A könyvtárba ételt és italt behozni tilos!
5.1. Könyvtárhasználati szabályzat
Jogok és kötelezettségek
5.1.1. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és
technikai dolgozói használhatják.
Az iskolai könyvtárhasználókat ingyenesen megilletik
az alábbi
szolgáltatások:
 Kölcsönzés
 Könyvtári gyűjtemény helyben használata
 Információ a könyvtár és más könyvtárak szolgáltatásairól.
5.1.2. Beiratkozás
Kölcsönözni csak beiratkozás után lehetséges. A beiratkozás ingyenes.
Beiratkozáskor a következő adatokat kell felvenni:
- az olvasó neve, osztálya, osztályfőnöke, lakcíme
5.1.3. Kölcsönzési szabályok
 Minden beiratkozott olvasó jogosult a könyvtárból kölcsönözni.
 A kölcsönözhető állomány szabadpolcon található, a dokumentum
kiválasztható.
 Csak helyben használhatók a következő dokumentumok: kézikönyvek,
audio CD, CD-ROM, DVD, videó film, térképek.
 Részlegesen (csak órára, foglalkozásra) kölcsönözhetőek atlaszok,
feladatgyűjtemények, szótárak.
 Egy olvasó egyidejűleg maximum 5 db dokumentumot kölcsönözhet.
 A dokumentumok kölcsönzési időtartama 14 nap. Hosszabbítás 1
alkalommal, kivételes esetben 2 alkalommal.
 Tanév végén minden dokumentumot vissza kell hozni a könyvtáros által
megjelölt időpontig.
 Kölcsönzött dokumentumok állapotáért a kölcsönző anyagilag felelős.
Elvesztés vagy megrongálódás esetén köteles megtéríteni a teljes árát.
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A könyvtár pedagógiai programja (4. számú melléklet)
Iskolánkban a könyv-és könyvtárhasználati ismereteket
alsó tagozaton a magyar nyelv és irodalom,
felső tagozaton a magyar nyelv és irodalom, valamint az informatika tantárgy keretein
belül sajátíthatják el a tanulók.
A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában
A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási- önművelési kultúra
fejlesztése tantárgyközi feladat, amely az egész tantestület közös ügye. Az iskola akkor tudja
a könyvtár használatára, önművelésre nevelni diákjait, ha ez a feladat áthatja a PEDAGÓGIAI
PROGRAM részét.
A könyvtár-pedagógia fogalma
A könyvtárhasználat tanításának – tanulásának és a kapcsolatos nevelési
feladatok ellátásának módszereivel foglalkozó pedagógiai tudományág. Egyfajta
tantárgy – pedagógia, melynek feladata, hogy a könyv-és könyvtárhasználati
ismereteket a tanítási- tanulási folyamatban elhelyezze. a könyvtár gyűjteménye,
szolgáltatásai és a könyvtár használói közötti közvetítő tevékenység. Közvetlen célja a
könyvtári dokumentumok és szolgáltatások sokoldalú, gyakorlatias és élményszerű
megismertetése. Hosszabb távú célja a könyvtárak, a könyvtári dokumentumok,
szolgáltatások

és

az

informálódás

szükségletének

felkeltése

és

ezáltal

a

könyvtárhasználóvá nevelés.
A könyvtárhasználat oktatásának célja és feladata
A könyvtárhasználat oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az
információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére,
kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. Az iskolai és más
típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük
végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás
kialakítása a cél. A könyvtár „forrásközpontként” történő felhasználásával meg kell
alapozni az önműveléshez szükséges képességeket, tanulási technikákat.
Fejlesztési követelmények 1-4.évfolyamon
 Az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával szerezzen tapasztalatokat a könyvtárban
végezhető tevékenységekről. Tudja azonosítani a könyvtár tereit és állományrészeit.
Ismerje meg a könyvtár használatának módját és a könyvtárban való viselkedés
szabályait.
 Ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tudjon információkat keresni az
életkorának megfelelő anyagokból.
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 Legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket.
 Megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni. Legyen képes
gyermekkönyvek és folyóiratok szerkezetében eligazodni, a kiválasztott
szövegrészek tartalmáról beszámolni. Tudja a felhasznált dokumentum főbb adatait
megnevezni.
Tapasztalatain keresztül ismerje fel a könyvtár szerepét a tanulásban és a szabadidős
tevékenységekben. Ismerje meg a lakóhelyi gyermekkönyvtárat, és használata során tudja
alkalmazni az iskolai könyvtárban szerzett tapasztalatait.
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1. osztály
Témakör/órakeret
A könyvtárban

Fogalmak
könyvtár

1 óra

Eljárások,
módszerek
Frontális

Tanulói
tevékenységek
- beszélgetés

munka

megadott

Eszközök

Teljesítmény

Értékelés

Rajzlap, színes

A témához

Tanári szóbeli

ceruza

kapcsolódó rajz

értékelés.

készítése.

szempontok
alapján
Mit láthatok a
könyvtárban?
A könyvtár

őrjegy

szolgáltatásai: a
kölcsönzés

Csoportos és

- kölcsönzés

Színes lapok, olló,

Elkészített

Tanári szóbeli

egyéni munka.

- szituációs játék

ragasztó stb.

őrjegyek!

értékelés. A

- őrjegy készítése

szituációs

1 óra

csoportok is
értékelik a saját
előadásukat is
és a másik
csoportokét is.

A könyvtárban

Könyv,

beszélgetés

Könyvtári környezet

található

folyóirat,

megadott

Dokumentumtípusok könyvem (rajz)

dokumentumtípusok kazetta, CD

szempontok

- rajzlap

1 óra

alapján

-

stb.
-

rajzolás

A kedvenc

Tanári szóbeli
értékelés.
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- mesehallgatás
A könyvek

Szerző és cím

Frontális

1 óra

fogalma

munka

-

-

beszélgetés

Könyvtári

A témához

Tanári szóbeli

megadott

környezet:

kapcsolódó

értékelés.

szempontok

tájékoztató betűk.

feladat.

alapján,

Az ábécé

betűrendbe
sorolás

Lexikonhasználat

Lexikon,

Egyéni munka

- betűrendbe sorolás

Ablak-zsiráf képes

1 óra

hasáb, szócikk,

gyermeklexikon

címszó

A könyvtári

Rajz

Tanári szóbeli
értékelés.

környezet.
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2. osztály
A

Kölcsönzési

Eljárások,
módszerek
Frontális és

könyvtárhasználat

határidő,

csoport munka.

szabályai

őrjegy.

Témakör/órakeret

Fogalmak

Tanulói tevékenységek

Eszközök

Teljesítmény

Értékelés

- beszélgetés megadott

- háztartási

A csoportban

A tanár

szempontok alapján

csomagolópapír

elkészített

szóban

- színes ceruza,

közös munka.

értékel.

-

rajz készítése

1 óra

zsírkréta, színes
ceruza

Audiovizuális

Audiovizuális

Frontális és

dokumentumok

dokumentum

kölcsönzése

beszélgetés

A témához

A témához

Csoportos

csoportos

megadott

kapcsolódó

kapcsolódó

értékelés és

munka.

szempontok

feladatlap

feladatlap

a tanár is

kitöltése.

értékel

-

1 óra

alapján
- szituációs játék

szóban.

- magnóhallgatás
Könyvkiadók,
könyvkiadás
1 óra

Kiadó, kiadás

Frontális és
egyéni munka.

-

beszélgetés

Ablak-zsiráf lexikon

A témához

A tanár

megadott

és Gőgös gúnár

kapcsolódó

szóban

szempontok

különböző kiadásai.

feladatlap

értékel.

alapján

kitöltése.
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Gyermekfolyóiratok folyóirat, rovat Frontális

. beszélgetés megadott

Gyermekfolyóiratok: A témához

A tanár

1 óra

szempontok alapján

Szivárvány , Süni,

kapcsolódó

szóban

önálló

Tudorka, Tappancs,

feladatlap

értékel

tevékenység

Dörmögő Dömötör

kitöltése

beszélgetés

A könyvtár

A témához

A tanár

állománya

kapcsolódó

szóban
értékel

munka

Kézikönyv

lexikon,

Frontális

használata

enciklopédia,

és egyéni

megadott

1 óra

kézikönyv,

munka

szempontok

feladatlap

alapján

kitöltése

-

szótár,
olvasóterem

-

kézikönyvek
felismerése

Viselkedési

olvasóterem

Frontális és

-

beszélgetés

A könyvtártári

A témához

Egyéni,

környezet

kapcsolódó

csoportos

szabályok az

csoportos

megadott

olvasóteremben

munka

szempontok

feladatlap

értékelés

alapján

kitöltése.

szóban

1 óra
-

szituációs játék
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3.osztály
Témakör/órakeret

Fogalmak

A könyv

kódex, iniciálé,

történetéről

papirusz,pergamen,

1 óra

szerzetes

A könyv

nyomda

Eljárások,
módszerek
Egyéni munka

Tanulói tevékenységek
-

Eszközök

irányított

feladatlap,

beszélgetés

rajzlap, színes

Teljesítmény
Iniciálé

Értékelés
A tanár szóban
értékel.

ceruza, filctoll
Frontális munka

-

nyomtatásáról
1 óra

-

irányított

feladatlap,

Helyesen

A tanár szóban

beszélgetés

ábrák

kitöltött

értékel

feladatlap

feladatlap

kitöltése
A könyv részei

borító, gerinc,

Frontális és egyéni

1 óra

címlap, könyvtest,

munka

tartalomjegyzék

-

-

irányított

rajzlap, színes

beszélgetés

ceruza,

címlap tervezése

ragasztó, színes

Saját címlap

A tanár szóban
értékel

lapok
A könyvek

szépirodalmi és

Frontális, egyéni

tartalmi

ismeretközlő

és csoportos

csoportjai

könyvek

munka

-

-

1 óra

irányított

A/5 lap,

beszélgetés

ragasztó, toll,

csoportosítás

ceruza

Tabló

A tanár szóban
értékel

(tabló készítés)
-

feladatlap
kitöltése

Lexikonok,

kézikönyvek,

Frontális és egyéni

enciklopédiák

lexikonok,

munka

-

a témához
kapcsolódó

feladatlap

Helyesen

A tanár szóban

kitöltött

értékel
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1 óra

enciklopédiák

feladatlap

feladatlap

kitöltése
-

irányított
beszélgetés

Szótárak

szótár

-

1 óra

-

frontális és

a témához

A könyvtár

Helyesen

A tanár szóban

egyéni

kapcsolódó

állománya

kitöltött

értékel

munka

feladatlap

a szótárak

kitöltése

-

feladatlap

használatá
nak
gyakorlása
Könyvajánlás

ajánlás,

1 óra

könyvajánlás

-

egyéni
munka

-

könyvajánlás

füzet vagy

Az elkészült

A tanár szóban

készítése

írólap, toll,

könyvajánlások

értékel

ceruza, radír
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4.osztály
Régi és mai

könyvtár,

Eljárások,
módszerek
Egyéni és

könyvtárak

iskolai, gyermek

frontális

megadott

kapcsolódó

szóban

2 óra

és szakkönyvtár

munka

szempontok

feladatlap

értékel.

Témakör/órakeret

Fogalmak

Tanulói
tevékenységek
- beszélgetés

Eszközök
A témához

Teljesítmény
Iniciálé

Értékelés
A tanár

alapján
-

feladatlap
kitöltése

A katalógus

katalógus

Egyéni és

beszélgetés

A témához

Katalóguscédula

A tanár

Betűrendes

betűrendes

frontális

megadott

kapcsolódó

készítése

szóban

katalógus 2 óra

katalógus,

munka

szempontok

feladatlap

-

katalóguscédula

értékel.

alapján
feladatlap kitöltése

Internetes

internetes

Egyéni és

katalógusok

katalógus

frontális

feladat egyéni

munka

végzése a

(informatika)

-

1 óra
Gyermekfolyóiratok folyóirat, hetilap
1 óra

megadott

-

számítógép

Az előírt feladat

A tanár

elvégzése.

szóban
értékel.

katalógusban
-

beszélgetés

A könyvtár

megadott

gyermekfolyóiratai

szempontok
alapján
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Fejlesztési követelmények 5-8.évfolyamon
 Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni
szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza
a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.
 A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes
önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk
folyamatosan változó ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat
ezek használatában.
 Ismerje a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban. Iskolai feladatai megoldásához és
mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő
segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a
könyvtár katalógusaiban, adatbázisaiban.
 Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük
információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a
dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.
 Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő
tartalmas eltöltésében betöltött szerepét. Az iskolai könyvtár rendszeres
igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is. Szerezzen
tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök
kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit.
 Befogadó tantárgy: magyar nyelv és irodalom, informatika.

5. osztály
Témakör/órakeret

Fogalmak

Tanulói tevékenységek

Teljesítmény

Értékelés

A kitűzött

A tanár szóban

állományában

feladatok

értékeli a

szótárak jellemzői

lévő idegen

megoldása

tanulók.

és használatuk

nyelvű szótárak

idegen nyelvű

- keresés a szótárakban

Eszközök
A könyvtár

A fontosabb

Ismétlés: szótár

Eljárások,
módszerek
Frontális és
egyéni munka

1 óra
Az eddig

Ismétlés:

Egyéni munka

Magyar

MAGYAR

A megadott

A tanár szóban

megismert,

lexikon,

és csoportos és

értelmező

ÉRTELMEZŐ

személyek

értékeli a

használt

enciklopédia

páros munka

kéziszótár

KÉZISZÓTÁR,

tablói

tanulókat és a

segédkönyvek

stb.

Idegen szavak és

IDEGEN

diákok is

kifejezése

SZAVAK ÉS

értékelik a saját

szótára

KIFEJEZÉSEK

munkájukat.

fogalmak

SZÓTÁRA,

meghatározása

ÁLTALÁNOS

személyekhez

LEXIKON, KI

kapcsolódó

KICSODA?,

adatok keresése

ÉLETRAJZI

Tabló készítése

LEXIKON

-

-

használata 2 óra

-

-

Könyvismertetés
1 óra

Ismétlés: könyv

Egyéni munka

- egy könyv

A könyvtár

Egy könyv

A tanár szóban

tartalomjegyzéke és

állománya

bemutatása,

értékeli a
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átlapozás alapján

ajánlása

tanulókat és a
diákok is
értékelik a saját
munkájukat.

Könyvhasználat

Ismétlés:

1 óra

betűrend

Egyéni munka

-

tevékenység

A könyvtár

A kész

A tanár szóban

könyvekkel

állománya

felsorolás

értékeli a

bármely

tanulók.

tantárgyban
-

könyvek
keresése (adott
témáról szóló
könyvek
felsorolása)

51

A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI
6.osztály
Témakör/órakeret

Fogalmak

Eljárások,
módszerek
Egyéni munka

Nyomtatott,

nyomtatott

audiovizuális,

dokumentum,

digitális

audiovizuális

dokumentumok

dokumentum,

1 óra

digitális

(informatika)

dokumentum

Sajtótermékek

napilap, hetilap,

Frontális, egyéni

típusai, szerkezeti

folyóirat, fejléc,

és csoportos

és tartalmi

cikk, rovat,

munka

jellemzői

tartalomjegyzék

Tanulói
tevékenységek
- internet

Eszközök
-

számítógép

Teljesítmény
Iniciálé

használat

Értékelés
A tanár
szóban
értékel.

-

irányított

-

beszélgetés
-

a könyvtár

Újság

A tanár

folyóiratai

készítése, Az

szóban

én könyvem

értékel, a

újság, könyv

-

írólap, rajzlap

készítése

-

toll, ceruza,

csoportok is

filc, színes

értékelik

ceruza,

egymás

ragasztó, tű,

munkáját.

3 óra

cérna
Segédkönyvek

szótár, lexikon,

használata

enciklopédia stb. feladatmegoldás

Csoportos

-

különböző
szöveg

-

különböző

A hibátlanul

A tanár

szövegtípusok

feldolgozott

szóban

szövegek

értékel, a

(különböző

típusok

szövegtípusok

feldolgozása

csoportok is

irányított

értékelik

feldolgozására)

-
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1 óra

beszélgetés az

egymás

ismétléshez

munkáját.
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7. osztály
Híres könyvtárak

Eljárások,
módszerek
Frontális és

Tanulói
tevékenységek
- irányított

a világban

egyéni munka

beszélgetés

Témakör/órakeret

Fogalmak

1 óra

Eszközök

Teljesítmény

Értékelés

A feladatlap

A tanár szóbeli

helyes kitöltése

értékelése

A feladatlap

A tanár szóbeli

helyes kitöltése

értékelése.

- számítógép,

Az előírt munka

A tanár szóbeli

internet

elkészítése

értékelése

feladatlap

feladatlap
megoldása

Könyvtártípusok

nemzeti

Frontális és

1 óra

könyvtár, szak -

egyéni munka

köz, - és iskolai

Elektronikus

könyvtárak 1 óra

könyvtár

A könyvtár

- gyűjtőmunka

dokumentumainak - jegyzetelés
felhasználása

- cédulázás

különféle témák

- vázlat írása

irányított

feladatlap

beszélgetés
-

könyvtár
Elektronikus

-

feladatlap
megoldása

Egyéni munka
Frontális és

- irányított

A könyvtár

Az elkészült

A tanár és a

egyéni munka

beszélgetés

teljes állománya

munka

diákok is

bemutatása

értékelik
egymás

feldolgozásában.

munkáját

2 óra

szóban

8. osztály
Témakör/órakeret
Könyvtár a

Fogalmak

Eljárások,
módszerek
Frontális és

Tanulói
tevékenységek
A témához

Eszközök
feladatlap

Teljesítmény
A helyesen

Értékelés
A tanár szóban
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világhálón,

egyéni munka

világháló a

kapcsolódó

kitöltött

értékeli a

feladatlap kitöltése

feladatlap

tanulók órai

könyvtárban

munkáját.

1 óra
A könyvtárak

- ETO

Frontális és

belső rendje és a

- szerzői

egyéni munka

katalógusok

betűrendes

1 óra

katalógus,

különböző

tárgyszó

katalógusok

katalógus

ban

-

-

-

irányított

A helyesen

A tanár szóban

beszélgetés

kitöltött

értékeli a

keresés

feladatlap

tanulók órai

feladatlap

munkáját.

a témához
kapcsolódó
feladatlap
kitöltése

Az írásbeli munka - hivatkozás
formai

- beszámoló

- egyéni munka

- megadott témáról

A kész munka

A tanár és a

beszámoló készítése

bemutatása

diákok is

követelményei 2

értékelik szóban

óra

egymás
munkáját.
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14. SZMSZ 14. sz. melléklet: Tankönyvtári Szabályzat
A 2017/2018-as tanévtől minden évfolyamon térítésmentesen kapják a tanulók a tankönyveket.
Az 1-2. évfolyamon a tanév elején átvett munkafüzetek, tankönyvek véglegesen a tanulók tulajdonába
kerülnek, azokat a tanév végén nem kell az iskolának visszaadni.
A 3-8. évfolyamon a térítésmentes tankönyvellátást használatra véglegesen átadott munkafüzetekkel,
munkatankönyvekkel és a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyvekkel biztosítjuk.

Tartós tankönyvek kezelése:
A tartós tankönyv az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem
tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitel megfelel az e
rendeletben meghatározott, a tartós bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitel megfelel az e
rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas
arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.( Ez a 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet
2§a-nak (e) bekezdése a tartós tankönyv meghatározásáról. )
Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által
térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek
kivételével -. továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, a
továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus
részére a tanév feladataihoz az e szabályzatban meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.
14.1. A tankönyvek nyilvántartása:
- egyedi végleges nyilvántartás (szótárak, kötelező olvasmányok)
-

időleges nyilvántartás a TS jelű tankönyves leltárkönyvbe (a tartós tankönyvek rongálódása,
elhasználódása és elavulása miatt)

Az időleges nyilvántartásba vett tankönyvek 4 év eltelte után törölhetők. A törlésről jegyzék készül.
14.2. A tankönyvek kölcsönzése:
A tankönyvtár állományába került könyvek csak könyvtári bélyegzés és nyilvántartásba vétel után
kölcsönözhetők.
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz) szeptember elején a
könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. A tankönyvosztás során a tanuló
neve mellé a tankönyvek leltári számai kerülnek, így pontosan lehet követni, kinél melyik tankönyv
található.
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A kölcsönzés ideje egy tanítási év (több évig használható tankönyv esetén is). A tanuló a tanév utolsó
tanítási napján köteles a kölcsönzéssel kapott tankönyveket a könyvtárba visszaadni. Ha a tanulói
jogviszony megszűnik, a diák minden kölcsönzött dokumentummal köteles elszámolni.
14.3. Kártérítés:
Az ingyenesen kapott tankönyveket a tanuló köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. A
megrongált vagy elveszett tankönyveket meg kell térítenie. A rongálás mértékét a könyvtáros méri fel, és
dönti el, hogy az adott tankönyv használható-e még a következő évfolyamokban vagy sem.
A kártérítés módjai:
-

ugyanolyan könyv beszerzése

-

anyagi kártérítés

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a
tankönyv átvételekor érvényes vételárnak megfelelő hányadát kell kifizetnie:
-

az első év végén a tankönyv árának 75 %-át

-

a második év végén a tankönyv árának 50 %-át

-

a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át.

Ha a tanuló a használati idő letelte után ezen tankönyveket meg kívánja vásárolni, a vételár
megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén.
14.4. A tartós tankönyvek selejtezése:
Az elhasználódott, elavult, elveszett dokumentumok minden esetben leselejtezendők.
A tartós használatra szánt tankönyvek elhelyezése az állomány többi részétől elkülönítve, külön
raktárhelyiségben történik.

15. SZMSZ 15. sz. melléklet: Technikai dolgozók munkaköri
leírása
15.1. Gazdasági ügyintéző munkaköri leírása
Közvetlen felettese az intézmény vezetője (Igazgatója)
Munkaköri feladata:
Az intézmény gazdasági feladatainak irányítása, szervezése, ellátása.
Irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt technikai dolgozók munkáját.
Gondoskodik azok munkaidő-beosztásáról, esetleges helyettesítéséről, ellenőrzi a
munkaidő nyilvántartását.
Feladatkörének, hatáskörének részletes leírását az alábbiak tartalmazzák.
1.

Kidolgozza (elkészíti):
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Előkészíti a belső szabályozó utasításokat,



Közreműködik a negyedéves, féléves, és éves zárási feladatok ellátásában valamint a
leltárutasítás szerinti munkák elvégzésében.



A pénztár-keret javaslatot, a folyamatos működéshez szükséges felvételi és visszafizetési
javaslatot,



A pénzügyi tartozások és követelések nyilvántartását,



Az állami költségvetéssel, családvédelmi és szociális kötelezettséggel kapcsolatos befizetési
kötelezettségek és kiutalási igények nyilvántartását és ezeket pénzügyileg rendezi.



A helyiség és egyéb bérleti szerződések nyilvántartását, a díjakat határidőre befizet, illetve
beszedi.

2.


Közreműködik:
Minden olyan döntés kialakításában, amely a gazdasági ügyintéző hatáskörébe tartozik.



A szállítási szerződések megkötésében,



A selejtezési javaslat kidolgozásában,



Munkaszervezési javaslatok kidolgozásában,



Költséggazdálkodási javaslat kidolgozásában,



A leltárelszámolásban, a leltárhiány megállapításában, közlésében és a kártérítésre való
kötelezés kiadásában

3.


Hatásköre:
Javaslattételi hatásköre, mely kettős: egyrészt javaslatot előterjeszt, másrészt pedig az
irányítása alá tartozó munkaszervezet az elfogadott javaslat végrehajtója



A gazdasági ügyintéző javaslatot tesz a:
o Belső ügyviteli folyamatokat szabályozó szakmai utasításra
o Változások folyamatos nyilvántartására
o Gazdasági események számviteli követésére
o Féléves és éves zárási, valamint a leltárutasítás szerinti munkák elvégzésére
o Helyiség és egyéb bérleti szerződések nyilvántartására, a díjak határidőre való
befizetésére
o Adatszolgáltatás teljesítésére
o Beszerzésekre vonatkozó szerződések pénzügyi teljesítésére, nyilvántartására




a) Véleményező hatásköre
Egyes esetekben a dolgozók közösségével együtt, és
Az érdekképviseleti szervben való részvétel útján érvényesül
b) Döntési hatáskör
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A gazdasági ügyintéző az alábbi kérdésekben dönthet:


Ellenőrzött jelentések alapján, a készletváltozások rendezésével nyilvántartásával kapcsolatban



Szállítói számlák és szállítólevelek egyeztetése, tartalmi és számszaki helyesség ellenőrzése
ügyében



Hibanapló készítése ügyében, a feltárt eltérések alapján

4. Információt szolgáltat:
 A felettese utasítása szerint
5. Ellenőrzi:
 Az intézmény érdekeinek érvényre juttatását


Az adatok valódiságát



A bizonylati fegyelem megtartását



A gazdasági tevékenységre vonatkozó jogszabályok megtartását



A gazdálkodással kapcsolatos ügyeket



A belső szabályzatok megtartását

6. Felelős:


A jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületén való megtartásáért



Az intézmény belső pénzügyi rendjének kialakításáért



A leltározási kötelezettség teljesítéséért



Az anyag-és eszköznyilvántartásért



A gazdálkodási- és pénzügyi tervek elkészítéséért
A vezetője (Igazgatója) által kijelölt – munkaköréhez kapcsolódó, de nem folyamatos –
feladatokat, pl. helyettesítés, értekezleten, szakmai tanácskozáson való részvétel, stb.
ellátja.

15.2. Munkavédelmi felelős munkaköri leírása
A munkavédelmi felelős segíti az iskola vezetését a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos
tennivalók

1.



Tervezésében



Szervezésében



Lebonyolításában



Ellenőrzésében
Feladatai:
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Segítséget nyújt – az iskolavezetésen belüli munkamegosztásnak megfelelően – a munka
és tűzvédelemmel megbízott Igazgatóhelyettesnek a középtávú és az éves tennivalók
tervezésében.



Közreműködik a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos iskolai dokumentumok
tervezetének, elkészítésében, azok szükség szerinti átdolgozásában (IMSZ, tűzvédelmi
szabályzat, tűzriadó terv, munkavédelmi fejlesztési terv, intézkedési terv, stb.).



Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket és azok megtartását.



Gondoskodik

a

munkavédelmi

szemlék

lebonyolításáról,

jegyzőkönyvezéséről.

Figyelemmel kíséri a tapasztalt hiányosságok felszámolását, megszüntetését.


Az iskolai dolgozók részére megszervezi a szükséges munkavédelmi oktatást, elvégzi
annak dokumentálását.



Nyilvántartást

vezet

a

munkavédelmi

vizsgára kötelezettekről. Gondoskodik a

munkavédelmi vizsgáztatás tervezéséről, lebonyolításáról.


Előkészíti és lebonyolítja a tűzriadó gyakorlatokat.



Ellenőrzi a tanulói baleset-oktatást, annak dokumentálását.



Bekapcsolódik a munkahelyi balesetek kivizsgálásába.



Közreműködik a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartások, adminisztráció pontos,
naprakész vezetésében, a baleseti jelentések elkészítésében, továbbításában.



Figyelemmel kíséri a dolgozók munka- és védőruhával való ellátását. Javaslatot tesz a
munka- és védőruha szabályzat kiegészítésére, módosítására.



Új berendezés, felszerelés beállításánál ellenőrzi a munka- és tűzvédelmi előírások
érvényesülését. Az esetleges problémát azonnal jelzi az illetékes Igazgatóhelyettesnek.
(Nagyobb horderejű ügyekben az Igazgató is tájékoztatja).



Az iskolai költségvetés (részköltségvetés) készítésénél javaslatot tesz a munka- és
tűzvédelemmel összefüggő felújítások, karbantartások, beszerzések költségvetésbe való
beállítására. (A beszerzési keret felhasználásánál a munka- és tűzvédelem biztosítását
szolgáló igényeknek elsőbbséget kell biztosítani.)

2.

Jogköre:
a) Döntési joga van:
 A munkavédelmi

oktatás

és

vizsgáztatás

módjának,

formájának,

időpontjának

meghatározásában. (A vonatkozó jogszabályokat és a felettes szervek rendelkezéseit
betartva.)


A munkavédelmi szemlék és a tűzriadó gyakorlatok ütemezésében, lebonyolításában

b) Javaslattételi joga van:
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A munka- és tűzvédelmi dokumentumok összeállításával, kiegészítésével, módosításával
kapcsolatban.



Az intézményi költségvetés (részköltségvetés) készítésében, a költségvetési összegek
felhasználásában.



A munka- és tűzvédelmi szabályokat megszegők, balesetet okozók felelősségre vonásával
összefüggő ügyekben.



Jutalmazási és kitüntetési kérdésekben.

c) Ellenőrzési jogköre kiterjed:
 A munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos minden területre.


Tervszerű, folyamatos ellenőrzéseivel a tanulói és a dolgozó balesetek megelőzését segíti
elő.



Önálló ellenőrzési jogkörrel is rendelkezik. Tevékenysége során kapcsolatot tart a
munkavédelemmel megbízott Igazgatóhelyettessel.

15.3. Rendszergazda munkaköri leírása
A rendszergazda feladata az intézményben használt számítástechnikai eszközök
működőképességének biztosítása, az állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az
iskola

oktatási-nevelési

feladatainak

alárendelve,

a

számítástechnika

tanárokkal

együttműködve végzi.
Feladatai:


A gépterem, a géppark felügyelete, működtetése.



A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot
tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre.



Az iskola oktatási céljai, a tantervek és a jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek
felmérésével, a számítástechnika tanárokkal folytatott egyeztetés során kialakítja és
előterjeszti a fejlesztési koncepciókat.



Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében.



Felelős a teremben lévő értékekért, azok célszerű használatáért.



Az esetleges felmerülő hibák esetén gondoskodni kell rövid határidőn belül az elhárításról.



Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető,
javaslatot tesz az anyagi kártérítésre.



Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak a számítástechnika termek és
berendezések állapotáról, állagáról.
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Köteles a tanulók számára balesetvédelmi oktatást tartani, valamint a tanulókat a gépek
helyes használatára megtanítani.



Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését.
A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja.
Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a legalizálásra,
vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára.



Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát.



Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval.

15.4. Iskolatitkár munkaköri leírása
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alábbi feladatokat látja el:


Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő
betartását.



Iratkezelési szabályzat elkészítése, betartása.



Vezeti a postakönyvet.



A bélyegekkel kapcsolatos elszámolást végzi.



Kimutatásokat, tájékoztatásokat készít. Rendszerez.



Ellátja a telefonügyeletet és egyezteti a postahivatallal a beszélgetéseket.



Körözvények eljuttatását végzi, láttamozását számon tartja.



Vezeti a szabadságnyilvántartást.



Felelős környezete tisztaságáért, esztétikusságáért.



A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az Igazgató megbízza.



Végzi a munkaszerződésekkel, kinevezésekkel, átsorolásokkal kapcsolatos feladatokat.



Nyomtatványokat rendel és kezel.



Elkészíti a megrendeléseket.



Összeállítja a selejtezési jegyzéket a szakleltárok jegyzéke alapján.



Vezeti a személyi nyilvántartólapokat.



A hónapvégi túlórák és megbízási elszámolásokat határidőre elvégzi, gondoskodik azok
továbbításáról.



Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor
ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek.



Személyi anyagokat rendezi az Igazgatóval.



Irattári selejtezést végez.
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15.5. Konyhai dolgozók munkaköri leírása
Feladatai:


A konyhai higiéniai előírások betartása.



Egészségügyi könyvek naprakész vezetése.



Elkészíti a napközis tízórait.



Kiadagolja az ebédet, az ételt az utolsó csoport érkezéséig melegen tartja.



Naponta köteles az elkészített ételekből az erre a célra használatos üvegekbe ételmintákat
tenni és azokat a hűtőszekrényben 3 napig megőrizni.



Étkeztetés után az edényeket a higiéniai előírásoknak megfelelően elmosogatja, és a
helyére teszi.



Minden nap, étkeztetés után az ebédlőt és a konyhát kitakarítja, asztalokat lemossa, a
padlót felmossa. Péntekenként köteles nagytakarítást végezni, melynek során lemossa a
bútorokat, a csempéket, kitisztítja a hűtőszekrényeket, átmossa a használaton kívüli
edényeket, stb.



Gondoskodik a délutáni uzsonna kiosztásáról.



Anyagi felelősséggel tartozik a leltárban szereplő konyhai eszközök és berendezési tárgyak
rendeltetésszerű használatáért.



Továbbá mindazon feladatok ellátása, amelyekkel az iskola vezetője megbízza.

15.6. Gondnok munkaköri leírása
1. Feladata az intézmény állagának megóvása. Ennek érdekében:
 Napi rendszerességgel figyeli, ellenőrzi az oktatási intézményben felmerülő karbantartási,
javítási feladatokat


A hibák kijavításáról, fontossági és sürgősségi rendben gondoskodik



A kisebb javításokat elvégezteti a karbantartó munkással, a nagyobb javítási karbantartási
feladatokat az intézmény vezetőjének és gazdasági vezetőjének jóváhagyása alapján külső
kivitelezővel végezteti el megfelelő ellenőrzés mellett.



A kis javításokhoz szükséges szerszámokat, alkatrészeket, szerelvényeket köteles
biztosítani az un. kéziraktárból. Ezekért az eszközökért anyagi felelősséggel tartozik.

2. Feladata az iskolai tevékenységgel kapcsolatos – igény szerinti – fogyóeszközök, tisztítószerek,
munkaruhák, nyomtatványok, stb folyamatos biztosítása, beszerzése az igazgató, vagy az általa megbízott
dolgozó előzetes jóváhagyása alapján.
3. Feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok, előírások ellátása, ellenőrzése:
 Megszervezi a munkavédelmi oktatást, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat


Részt vesz a munkavédelmi, tűzvédelmi szemléken, és elkészíti a jegyzőkönyvet
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Gondoskodik a munkavédelmi-, tűzvédelmi felszerelések és eszközök beszerzéséről,
karbantartásáról, esetleges javíttatásáról



Az intézményben bekövetkezett balesetek kivizsgálásában részt vesz és az ezzel
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja.

15.7. Kézbesítő munkaköri leírása
Feladata az oktatási intézmény kézbesítési feladataink ellátása részmunkaidőben.
1. Naponta elvégzi a kézbesítői feladatokat, azaz
 Az intézmény küldeményeit az iskolatitkár, vagy az intézményvezető igénye alapján a
rendeltetési helyre eljuttatja.


Feladata továbbá felettesei megbízása alapján a pénzfeladás, bérletváltás, kisebb
fogyóeszközök beszerzése, és egyéb ügyek intézése.

2. A kézbesítő a levelekért, egyéb küldeményekért, valamint a kézbesített pénzösszegekért anyagilag
felelős dolgozó.
3. Köteles esetenként a felettese által kiadott nem munkaköréhez kiadott feladatok elvégzésére.
15.8. Karbantartó munkaköri leírása
Karbantartói feladatok ellátására és ezzel összefüggésben a következő munkaköri
feladatokkal bízzuk meg:


Ajtók, ablakok zárszerkezetének javítása, karbantartása.



Bútorok javítása, karbantartása.



Vizes berendezések (vízcsapok, WC ülőkék, vízöblítő tartályok, szifonok) kisebb javítása.



Az iskola épületének, felszerelésének rendszeres ellenőrzése, a hibák feltárása.



Az iskola vezetője által rangsorolt hibák javítása.



A szakembereknek a hiba megmutatása, a javítás elvégzésének ellenőrzése.



Az iskolában folyó munkálatok figyelemmel kísérése és segítése.



Az iskolai dekoráció készítésében való részvétel.



A megrendelt berendezési, felszerelési tárgyakat szállításkor átveszi, azok esetleges
összeszerelését elvégzi.



Leltárilag felel a kiadott szerszámokért.



Tervezi a munkájához szükséges anyagok beszerzését.



Az intézmény állagában, berendezéseiben jelentkező hibákat és károkat az intézmény
vezetőjének haladéktalanul jelenti.



A gondjaira bízott épület felszerelési és berendezési tárgyait anyagi és fegyelmi felelősség
terhe mellett megőrzi, és karbantartásukról gondoskodik.
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Rendkívüli balesetmegelőző veszélytelenítési munkákat – külön utasítás nélkül – azonnal
elvégzi.



Rendszeresen gondoskodik a létesítménynél található csapadék vízlevezetők tisztításáról,
különösen ősszel. (Faleveleket összegyűjti, víznyelőket kitisztítja, felszíni vízvezető
csatornákat kitakarítja).



Az épület villamossági berendezésen és az arra csatlakozó fogyasztó készülékeken olyan
karbantartás, tisztítás, amihez nem kell megbontani a burkolatot, vagy amelyet a készülék
használati utasítása megenged.



Izzó lámpák és kisfeszületségű fénycsövek cseréje.



Kismegszakítók, áram-védőkapcsolók önműködő kikapcsolásuk utáni visszakapcsolása.



Világítási áramkör D-biztosító cseréje (max. 63 A).



Rendezvények, versenyek esetén a termek berendezésében segít.

15.9. Kertész munkaköri leírása
Feladatai:


Az udvar-kert, kerítésen belüli és az épületen kívüli rész tisztán tartása.



Kerti munkák végzése: fűnyírás, gyomtalanítás



Télen, a kerítésen belüli közlekedő utakról a hó eltakarítása.



Nyáron, szükség szerint öntözés.



Az udvari szemétgyűjtők napi ürítése.



A fák gondozása, virágtelepítés.



A kerítés karbantartása.



Az épületben lévő növények ápolása.

15.10. Portás munkaköri leírása
1. Biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát. Ennek érdekében
 Az iskolába érkező külső személyeket, szülőket, gyerekeket útbaigazítja


Ügyel arra, hogy a tanulók az intézményt csak írásbeli engedély alapján hagyhatják el a
tanítási idő alatt.



Gondoskodik arról, hogy az intézmény épületében illetéktelenek ne tartózkodjanak.



Munkaideje alatt a porta helységet csak indokolt esetben hagyja el, de gondoskodik ez idő
alatt a portai ügyeletről.



Portaszolgálati idő letelte után az intézmény kulcsát átadja az iskola szolgálati lakásában
tartózkodó gondnoknak, vagy egyéb más az iskola vezetője által kijelölt személynek.
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2. Gondoskodik az iskolai csengő pontos működéséről, meghibásodása esetén kézi csengetést végez.
3. Gondoskodik az iskola kulcsainak kiadásáról, visszahozataláról. A tűzrendészeti kulcsokat
elkülönítetten kezeli, tűz esetén az illetékes hatóságnak haladéktalanul átadja.
4. A talált tárgyakat egy hónapig megőrzi, s a jogos tulajdonosnak azokat visszaadja. Az őrzési idő
leteltével felettese utasítása szerint jár el.

16. SZMSZ 16. sz. melléklet: Egészségügyi szolgáltatóval való
kapcsolattartás
Az iskola egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás rendje:
Az iskola egészségügyi szolgáltatást a 26/1997./IX. 3. NM rendelete szabályozza. E rendelet 2. és
3. számú melléklete alapján az iskolaorvos a védőnőkkel együtt tervezi meg a minden évben
esedékes vizsgálatokat és az oltások rendjét.

17. SZMSZ 17. sz. melléklet: Munkavédelmi előírás
Intézmény megnevezése:
Középbudai Tankerület,Központ
Intézmény székhelye, címe: 1027, Budapest, Fő utca 80.
telephelyei:
- Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
1124 Budapest, Meredek utca 1.
- Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola
1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.
- Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola
1125 Budapest, Diana u. 4.
- Németvölgyi Általános Iskola
1126 Budapest, Németvölgyi út 42-46.
- Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
1122 Budapest Maros u. 54/b
- Tamási Á. Ált. Isk. és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimn. 1124 Budapest, Mártonhegyi út 34
- Városmajori Gimnázium
1122 Budapest, Városmajor utca 71.
- Kós Károly Általános Iskola
1122 Budapest, Városmajor u. 59.
- Virányos Általános Iskola
1125 Budapest, Virányos út 48.
- Zugligeti Általános Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 113
- Nyitott Világ Fejlesztő Iskola
1125 Budapest, Diós árok 40/D
- Gennaro Verolino Ált. Isk., Készségfejlesztő Szakisk. és Koll. 1121 Budapest, Hegyhát út 19
- Gazdasági osztály
1011 Budapest,Ponty u.3

Munkavédelmi Szabályzat
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A Munkavédelmi Szabályzat hatályba lép:
.Budapest 2017. 05 hó 25 napján

…………………
Szilágyi Egon
munkavédelmi megbízott

………………………
Herceg Jenő
műszaki vezető

…………………………..
Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató
17.1. A Munkavédelmi Szabályzat célja, hatálya
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit törvények, jogszabályok
és szabványok keretjelleggel határozzák meg. A munkavédelemről szóló, többször módosított 1993. évi
XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) a korábbi szigorú „normatív” központi szabályozástól alapvetően
eltérően sokkal tágabb lehetőséget biztosít a munkáltatók részére a biztonsági műszaki-technikai
védelmek, egyéb, a biztonságot befolyásoló módszerek alkalmazásában, a munkabalesetek megelőzését
szolgáló intézkedések kialakításában.
A Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: MvSz) – az Mvt. 2. § (3) bek., illetve a 12. § szerint – a
munkavédelemre vonatkozó olyan szabályozásnak minősül, amely az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és szabványok
keretein belül – határozza meg, egységes végrehajtását biztosítja.
17.1.1.
Területi hatály
A Munkavédelmi Szabályzat végrehajtása a munkáltató működési körén belül a következő területeken
kötelező:
- Középbudai Tankerületi Központ
1027 Budapest, Fő utca 80.
- Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
1124 Budapest, Meredek utca 1.
- Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola
1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.
- Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola
1125 Budapest, Diana u. 4.
- Németvölgyi Általános Iskola
1126 Budapest, Németvölgyi út 42-46.
- Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
1122 Budapest Maros u. 54/b
- Tamási Á. Ált. Isk. és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimn. 1124 Budapest, Mártonhegyi út 34
- Városmajori Gimnázium
1122 Budapest, Városmajor utca 71.
- Kós Károly Általános Iskola
1122 Budapest, Városmajor u. 59.
- Virányos Általános Iskola
1125 Budapest, Virányos út 48.
- Zugligeti Általános Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 113
- Nyitott Világ Fejlesztő Iskola
1125 Budapest, Diós árok 40/D
- Gennaro Verolino Ált. Isk., Készségfejlesztő Szakisk. és Koll. 1121 Budapest, Hegyhát út 19
- Gazdasági osztály
1011 Budapest,Ponty u.3
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17.1.2.
Személyi hatály
Az Mvt. előírásaihoz igazodva a Munkavédelmi Szabályzat hatálya vonatkozik:
˗ a szervezett munkavégzésben részt vevőkre,
˗ a munkavégzés hatókörében tartózkodókra,
˗ illetőleg a munkáltató szolgáltatását igénybe vevőkre.
˗ A személyi hatály vonatkozik a távmunkát végzőkre is, a sajátosságok figyelembevételével.
A személyi hatály továbbá kiterjedhet a következő személyekre is:
˗ a munkáltatónál munkát végző, de más szervezet létszámába tartozó magyar, illetve külföldi
munkavállalókra, amennyiben a szerződésben erre külön rendelkeznek,
˗ szervezett társadalmi munkában résztvevőkre, ha a munkáltató a társadalmi munka
kezdeményezője, irányítója, vagy jóváhagyója,
˗ a munkáltatónál kötelező szakmai gyakorlaton résztvevő tanulóviszonyban lévőkre,
˗ az alkalmi, valamint az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak munkavégzésére, a megállapodás
(szerződés) külön rendelkezése szerint.
17.2. Ügyrend
17.2.1.
A
munkáltató
kapcsolatos feladatai

vezetőinek,

munkairányítóinak

munkavédelemmel

17.2.1.1. A munkáltató szervezet vezetője
A munkáltató vezetőjének munkavédelmi feladatai:
 meghatározza a szervezet munkavédelmi tevékenységét,
 írásban rendelkezik azokban a kérdésekben, amelyekben jogszabály kötelezően rendeli el a
munkáltatói utasítás írásba foglalását,
 irányítja és ellenőrzi a beosztott vezetők munkavédelmi tevékenységét,
 a munkavédelmi szabályzat kiadása, szükség szerinti módosítása,
 a munkavédelmi program és az egységes és átfogó, a munkafolyamatra, a technológiára, a
munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra, valamint a munkakörnyezeti
tényezők hatására kiterjedő munkavédelmi stratégia jóváhagyása,
 a munkavédelmi szervezet, foglalkozás-egészségügyi szolgálat működtetése, megbízása,
 a munkavédelmi követelmények érvényesüléséhez szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és
finanszírozási feltételek biztosítása,
 a munkavédelmi érdekképviselet működésének elősegítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása,
 a munkavédelmi követelmények érvényesülésének ellenőrzése, a kockázatértékelés elvégeztetése,
a kockázatok csökkentéséhez szükséges azonnali, középtávú és a hosszú távú intézkedések
meghatározása és megtétele, a finanszírozási feltételeinek biztosítása.
17.2.1.2. A munkáltató szervezet vezetőjének műszaki megbízottja
A műszaki helyettes feladatai:
 az első számú vezető által átruházott jog és hatáskör alapján a munkavédelmi tevékenység
irányítása,
 a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok minőségi és mennyiségi
értékelése,
 a veszélyes létesítmények, munkaeszközök, technológiák munkavédelmi üzembe helyezése,
 a munkahelyek és munkaeszközök biztonságos állapotának rendszeres ellenőrzése, a veszélyek és
ártalmak megszüntetése, illetőleg a megszüntetésre irányuló intézkedések megtétele,
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a veszélyes munkahelyeken a biztonsági és egészségvédelmi jelzések jogszabálynak megfelelő
alkalmazása,
a veszélyes anyagok és készítmények előírásoknak megfelelő felhasználásának, tárolásának, a
veszélyes hulladék kezelésének és szállításának felügyelete,
a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának és
nyilvántartásának felügyelete, a hasonló balesetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések
meghatározása és megtétele,
a munkabalesetekről a jogszabályi rendelkezésnek megfelelő nyilvántartás vezetésének
megkövetelése és ellenőrzése,
a munkavállalói észrevételek, bejelentések elbírálását, kivizsgálását, a szükséges intézkedések
megtétele,
ha választottak munkavédelmi képviselőt vagy munkavédelmi bizottságot, a munkavédelmi
képviselő (bizottság) segítése feladatai ellátásában, hatáskörének gyakorlásában.

17.2.1.3. Vezetői általános feladatok
 megköveteli minden szinten a munkavédelmi előírások betartását,
 a munka megfelelő megszervezésével az irányítása alá rendelt munkavállalók egészségét nem
veszélyeztető és biztonságos módon és körülmények közötti munkavégzésének biztosítása,
 a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel rendelkező és megfelelő számú
munkavállaló biztosítása,
 a munkavállaló részére a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges utasítások kellő időben
történő megadása és megfelelő tájékoztatása,
 a szükséges és a munkakörülményekhez igazodó munkaeszközök és egyéni védőeszközök
rendeltetésszerű használatának biztosítása,
 a munkavédelmi előírások és a munkafegyelem betartásának megkövetelése,
 a beosztott munkavállalók vagy a munkavédelmi képviselők jelzése folytán, vagy más módon
tudomására jutott rendellenesség kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele, illetve
intézkedés kérése a hatáskörrel rendelkező vezetőtől,
 a munkavédelmi oktatás megtartása,
munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések jelentése
 közvetlen veszély vagy a munkabiztonsági követelmények érvényesülésének rendszeresen
ellenőrizése, és meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a
követelményeknek, a munkavállalók ismerik-e és megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket,
 súlyos baleset esetén a munka beszüntetése, a veszély elhárítására az intézkedések haladéktalan
megtétele.
17.2.1.4. A munkát irányító vezető feladatai
A munkát irányító vezető (személy) számára indokolt előírni, hogy:
 a munkahelyen tartózkodjon, amennyiben kénytelen a munkahelyét elhagyni, köteles legyen maga
helyett kijelölni és másik személyt megbízni a munka irányításával;
 a biztonságos munkavégzést, a munkaeszközök és az egyéni védőfelszerelések állapotát és
használatát, a munkavállalók munkára képes állapotát rendszeresen, naponta többször is
ellenőrizze;
 a munkavégzés felfüggesztését rendelje el, ha az alkalmazott technológia, a munkaeszköz vagy a
felhasznált anyag veszélyt jelent a munkavállalókra;
 ha úgy ítéli meg, hogy a munkavállaló még nincs megfelelően felkészítve a munkavégzésre, vagy
a munkavállaló alkalmasságáról nem tudott meggyőződni, a munkavállalót felkészült, kellő
jártassággal rendelkező, a munka elvégzésére úgy szakmai, mint munkabiztonsági szempontból
alkalmas személy mellé ossza be, ne engedje a munkavállalót egyedül munkát végezni,
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az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát és a munkavédelmi előírások betartását
köteles legyen megkövetelni,
felelősséggel tartozzon az irányításával végzett munka munkavédelmi megfelelőségéért és az
általa irányított munkavállalók biztonságos, egészségüket nem veszélyeztető foglalkoztatásáért.
17.3. A munkavédelmi szakterület feladatainak ellátása, a személyi és szervezeti
feltételek kialakítása

17.3.1.
A munkáltató munkavédelmi feladatainak ellátása
 A munkáltató – az Mvt. szerinti – munkáltatói munkavédelmi feladatait az első számú vezető látja
el.
 A 17.2.1.2. és 17.2.1.3. pontokban felsorolt munkabiztonsági és munkaegészségügyi feladatok
ellátását az előírt szakképzettséggel rendelkező szakemberek látják el.
17.3.2.
A munkavédelmi tevékenységet ellátó szakember főbb munkavédelmi
feladatai
 munkaviszonyban vagy megbízási szerződéses jogviszonyban végzi:
˗ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII tv. szerinti, valamint a 6.1. pontban lévő
munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatokat;
˗ a munkabalesetek bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását;
˗ javaslat készítése a munkabalesetekből eredő kártérítések rendezésére;
˗ a munkavállalók munkavédelmi oktatását;
˗ egyéni védőeszközök kiválasztását;
˗ a Munkavédelmi Felügyelőség ellenőrzési megállapításainak szakmai értékelését,
javaslatok kidolgozását a hiányosságok megszüntetésére;
˗ a veszélyes munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatát;
˗ időszakonként ellenőrzi a munkaterület biztonsági állapotát, javaslatot tesz a hiányosságok
megszüntetésére;
˗ az ellenőrzési megállapításokat – szükség szerint - írásban dokumentálja.





17.3.3.
Munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátása
Munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat – törvényi és jogszabályi
felhatalmazás alapján – csak munkaegészségügyi (foglalkozás-orvostan, közegészségtanjárványtan, megelőző orvostan és népességtan) szakképesítéssel rendelkező végezhet.
Munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatok
veszélyes munkaeszköz üzemeltetésének elrendelését megelőző munkavédelmi szempontú
előzetes vizsgálat [Mvt. 21. § (3) bek.];
˗ veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítását, áttelepítését megelőző vizsgálat [Mvt.
21. § (6) bek.];
˗ munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia vizsgálata, ha arra azért van
szükség, mert az a rendeltetésszerű alkalmazás ellenére közvetlenül veszélyeztette a
munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy azzal összefüggésben munkabaleset
következett be [Mvt. 23. § (2) bek.];
˗ munkahelyi kockázatértékelés [Mvt. 54. § (2) bek.];
˗ megelőzési stratégia kialakítása [Mvt. 54. § (6) bek.];
az egyéni védőeszköz-juttatási rendjének meghatározása (Mvt. 5
˗
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17.4. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSOK RENDJE
Az 1993. évi XCIII. törvény, a munkavédelemről 55.§ (1) bekezdés:
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló





munkába álláskor
munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek változáskor,
munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
új technológia bevezetésekor

elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt, rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és
információkat. Az oktatás rendes munkaidőben kell megtartani, és szükséges időszakonként – a megváltozott vagy
új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a
tematika megjelölésével és a részt vevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. (oktatási napló vagy
jegyzőkönyv)
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
Az 1996. évi XXXI. törvény, (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóság működéséről) 22.§ (3)
bekezdése:
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről,
valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a
foglalkoztatásuk előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék
A fent említett jogszabályi hivatkozás értelmében munka- és tűzvédelmi alapoktatásban kell részesíteni minden
új munkavállalót,
A munkába állása előtt,
majd az ismeretek naprakészen tartása érdekében, legalább
Évente egy alkalommal
ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatásban.
Valamilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor (súlyos baleset, tűzeset bekövetkezésekor stb.)
Rendkívüli, munka- és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalót.
Az oktatás:



elméleti és
gyakorlati.

A munkavédelmi elméleti oktatás tartalmazza:
 a munkavédelem alapvető jogi szabályozást;
 a munkavédelem munkáltatói szabályozását;
 a munkáltatók és munkavállalók jogait és kötelességeit;
 a munkába állás munkavédelmi feltételeit;
 az orvosi vizsgálatok rendjét;
 az oktatások rendjét;
 a védőeszköz juttatás munkáltatói szabályozását;
 a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységet;
 a munkáltató tevékenységében előforduló veszélyforrásokat, ellenük való védekezést;
 a baleset bekövetkezésekor a munkavállaló és munkáltató feladatait;
 az előírások megszegőivel szemben alkalmazott felelősségre vonás módozatait;
 a dohányzás munkáltatói szabályozását.
A tűzvédelmi elméleti oktatás tartalmazza:
 a tűzvédelem jogi szabályozását;
 a munkáltatói szabályozást;
 az alapvető tűzvédelmi ismereteket:
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= az anyagok csoportosítása éghetőség szempontjából;
= az égés fogalma, feltételei;
= a tűzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás szabályai;
= a munkáltató és munkavállalók tűzvédelmi feladatai;
= a tűzjelzés lehetőségei;
= a tűz jelzése a tűzoltóság felé;
= a tűz jelzése a munkáltatón belül;
= a raktározás, tárolás szabályai;
= a készenlétben tartandó kézi tűzoltó készülékek fajtái, felépítésük, működésük, ellenőrzésük
= a munkáltatónál alkalmazott technológiák tűzveszélyessége;
= a munkahelyi rend, fegyelem.
 a tűzvédelmi előírásokat megszegők felelősségre vonás módozatai;
 a munkáltató és munkavállalók magatartása, feladatai a tűzeset bekövetkezésekor
 a tűzveszélyes tevékenység végzésének a feltételei (állandó, alkalomszerű)
 egyes tűzveszélyességi osztályokban végzett tevékenységek tűzvédelmi előírásai, elsősorban a munkáltató
profiljának a figyelembe vételével;
 az egyes építmények, épületek, helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztálya a munkáltatónál, a
munkáltató tűzveszélyességi osztálya.
A munka- és tűzvédelmi oktatások gyakorlati részét, minden esetben a helyszínen kell elvégezni, bemutatva,
gyakoroltatva, valamint meggyőződni arról, hogy a munkavállaló elsajátította-e az egészséget nem veszélyeztető,
és biztonságos munkavégzés feltételeit.
A munka-és tűzvédelmi oktatások megtartásáért, a munkáltató a felelős.
Jelenleg az oktatást külső szakemberek bevonásával végzi( HE-BA Kft.)
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ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK
BELSŐ SZABÁLYOZÁSA
A többször módosított 33/1998 (VI.24.) NM rendelet értelmében, valamint a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat orvosával egyetértésben, az alábbi belső szabályzatot adom ki, melynek a betartása mindenkire
nézve kötelező.
Foglalkozás-egészségügyi orvos neve:
Foglalkozás-egészségügyi orvos címe:
A vizsgálatok elvégzéséért felelős:

Hajnissné Anda Éva

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok
A munkavállalóknak az alább felsorolt esetekben kell előzetes munkaköri alkalmassági
vizsgálaton részt venni.


Az adott munkáltatónál a munkavégzés megkezdése előtt



A már foglalkoztatott munkavállaló a munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt
Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat
Az intézményben a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalónak a
következő időszakonként kell orvosi vizsgálaton részt venni.
Járványügyi érdekből kiemelt munkakör:
(jelen szabályozás melléklete)
18. életév betöltése előtt: fiatalkorút nem
foglakoztatnak
Minden munkavállaló
évenként
Képernyős munkahelyen dolgozók
2 évente éleslátás vizsgálat
Megjegyzés:
A foglakozás-egészségügyi orvos ettől eltérő ciklusokat is megállapíthat. Amennyiben a
munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet az I. fokon eljáró orvos véleményével,
kérhetik a II. fokú alkalmassági vizsgálat elvégzését, az első fokú szakmai vélemény
átvételétől számított 15 napon belül.






Soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat
Az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételre kötelezett munkavállaló az ott
felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön (jelen
szabályozás melléklete)
A munkavállaló munkavégzése – nem egészségügyi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan
szünetel.
30 napos keresőképtelenséget követően
Ha munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következik be, amely miatt nem
tudja biztonságosan ellátni a tevékenységét.
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A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti:
 Foglalkozás-egészségügyi orvos
 Háziorvos, kezelőorvos
 ÁNTSZ
 Munkáltató
 Munkavállaló
 Munkavédelmi felügyelő (kormányhivatal)
A munkáltató feladata
 A munkavállalónak át kell adni a „Beutalás munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra” című
nyomtatványt.
 A munkavállalónak át kell adni az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálatok adatok” című könyvet.
 Nyilvántartást vezetni.
 Az elsőfokú orvosi véleményt megőrizni.
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Egyéni Védőeszköz Szabályzat
A védőfelszerelések, védőeszközök juttatási rendje
A 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet intézkedik a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. A rendeletben
előírtak végrehajtása érdekében a következő Védőfelszerelés Szabályzatot adom ki.
I. Egyéni védőeszköz meghatározása
(1) Egyéni védőeszköz: minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál,
hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat, az
egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.
(2) Nem minősül védőeszköznek:
a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló
biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző
mentőszolgálatok által használt felszerelések;
c) a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz;
d) a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés;
e) a sportfelszerelés és sporteszköz;
f) az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;
g) a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek.
II. Egyéni védőeszközök biztosítása
1. Az egyéni védőeszközöket, a dolgozókat érő ártalmak veszélyeinek csökkentésére kell biztosítani.
Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető
mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet
nyújtó védőeszközzel látja el és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.
2. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, javítás vagy csere útján
gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.
A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje meghatározásába a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatokat bevonhatja, akik jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni.
3. A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz
a) úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzen elő
további veszélyt;
b) feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;
c) az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfeleljen;
d) igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.
4. Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy
időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak
kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben.
5. A védőeszköz használatának feltételeit – különösen viselhetőségének időtartamát – a kockázat
súlyossága, a kockázatnak való kitettség gyakorisága, az egyes munkavállalók munkavégzési
helyének jellemzői, valamint a védőeszköz teljesítménye és hatásfoka, valamint a védőeszköz viselése
által okozott többletterhelés mértékének figyelembevétele alapján kell meghatározni.
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6. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés
körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is
használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne
jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.
7. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és
mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról –
szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának
módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű
tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló rendelkezésére bocsát. A tájékoztatás és a
gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja és azt a munkavállalóval alá kell
íratnia, továbbá – kérelemre – az ellenőrzést végző hatóság részére a dokumentumot bemutatja. A
munkáltató köteles biztosítani a munkavállalók, illetve azok képviselői számára a tájékoztatást, az
oktatást és a konzultációt a védőeszköz használatával kapcsolatosan, az Mvt. rendelkezései szerint.
8. A különböző munkakörökben a dolgozókat érő ártalmakat és a biztosítandó védőfelszereléseket
ezen szabályzat tartalmazza.
9. A védőfelszerelések a tankerület tulajdonát képezik, a dolgozó köteles a munkahelyén készenlétben
tartani és a munkaidő alatt használni.
III. A munkavállalókra vonatkozó előírások:
1. A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le.
2. A munkavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a munkáltató
engedélyezte annak elvitelét, amennyiben
a) a munkavégzés helye változó és a munkáltató más módon nem tudja biztosítani a védőeszközt a
munkavállaló számára,
b) a védőeszköz elvitele közegészségügyi szabályokba nem ütközik.
3. A munkavállaló köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót, ha megítélése szerint a
védőeszköz elvesztette védelmi képességét.
IV. A védőeszközök beszerzése, nyilvántartása, cseréje, selejtezése
1. A védőeszközök beszerzése történhet az Igazgató engedélye alapján: beszerzési előleg kiadásával a
dolgozó részére vásárlás céljából, vagy a dolgozó által megvásárolt védőeszköz értékének utólagos
elszámolásával. Csak az OMMF minősítéssel vagy EK megfelelőségi tanúsítvánnyal ellátott
védőfelszerelés vásárolható meg. A nyilvántartó kartonokon a beszerzési összeget is fel kell tüntetni.
2. A védelmi képességét vesztett védőeszköz tovább nem használható. Az elhasználódott védőeszközt
hulladékként, a külön jogszabályban meghatározott esetekben veszélyes hulladékként kell kezelni.
3. A cserére leadott védőfelszerelések selejtezéséről a Humánpolitikai vezető gondoskodik. A
selejtezendő védőruhák és védőfelszerelések megsemmisítésre kerülnek, további hasznosításuk nem
lehetséges.
4. A védőfelszerelések nyilvántartása ezen szabályzatban szereplő lapon történjen.
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Munkakör/foglalkozás: | Adminisztratív munka

Védelem iránya
Szemvédelem

Védőeszköz megnevezése
Külön jogszabály szerint a képernyő előtti
munkavégzéshez
éleslátást
biztosító
szemüveg.

Védelmi
kategória

Vizsgálati
szabvány
száma

Védelmi képesség
jelzése

Egyéb
50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet.
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Munkáltató neve:
Címe:

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KIADÁSA
Munkavállaló neve:
Munkakör/foglalkozás:

Ssz.

Védőeszköz megnevezése

1.

1

Típusszám

jellege

új

csere

Átvétel
ideje

Dolgozó aláírása

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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18. SZMSZ 18. sz. melléklet: Tűzvédelmi előírás

Virányos Általános Iskola
Budapest
1125 Virányos út.48

Tűzvédelmi
Szabályzat
Készítette: Szilágyi Egon
30-868-13-32

Budapest, 2017. április 18.
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Tűzvédelmi Szabályzat
A Budapest Virányos Általános Iskola (1125, Bp. Virányos út.48.)
(továbbiakban Iskola) tűzvédelmi feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú törvény, a -54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a 30/1996.(XII.6.) BM. számú rendelet előírásai
alapján a következő Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg:

I. fejezet
18.1. Általános rendelkezések
18.1.1.
A Szabályzat hatálya
Területi hatály:
Kiterjed az Iskolához tartozó összes helyiségre, létesítményre, szabad területre.
Személyi hatály:
a Szabályzatban foglaltak betartása az Iskola összes dolgozója, tanulója, továbbá a területén
tartózkodó idegen személyek számára - külön felhívás és figyelmeztetés nélkül is - egyaránt
kötelező.
Időbeli hatály:
a Szabályzat hatályba lépésétől a visszavonásáig terjed ki.
18.1.2.
A Szabályzat célja
A tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok ismertetése, meghatározása.
A Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi feladatokat mind az üzemeltetés, mind az
átalakítás, felújítás során az Iskola tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelem érdekében be
kell tartani.
18.1.3.
Hatáskör és felelősség
A Szabályzatban az Iskolára háruló tűzvédelmi feladatokat a vezetők, a dolgozók és a
tanulók egyaránt kötelesek betartani, végrehajtani és a végrehajtást ellenőrizni.

86

A VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI

II. fejezet
18.2. Vezetők és dolgozók feladatai
18.2.1.

Igazgató

a.)Az Iskola tűzvédelmére vonatkozóan a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban,
szabványokban foglaltak alapján Szabályzatot ad ki;
b.) A Iskola tűzvédelmi helyzetét évenként egyszer vezetői értekezleten értékeli;
c.)A tűzvédelmi -előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást alkalmaz.
d.) Biztosítja a Iskola tűzvédelmének a szinten tartásához és fejlesztéséhez
szükséges pénzügyi eszközöket az éves költségvetésben, vitás -esetben kikéri
a tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó véleményét.
e.)Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényre juttatását, ellenőrzi a rendelkezések
megtartását, illetve végrehajtását.
f.) Gondoskodik arról, hogy a dolgozók munkába állítás előtt, továbbá szükség
szerint, de legalább évente egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban
részesüljenek, továbbá gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgához kötött
munkakörben foglalkoztatott dolgozók vizsgáztatásáról, figyelemmel a
foglalkozási ág és a szakvizsga érvényességi idejére.
g.) Az osztályfőnökök segítségével gondoskodik a tanulók tűzvédelmi oktatásáról
a tanévkezdést követően.
h.) A tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó személlyel kapcsolatot tart.
i.) Minden tűzesetet jelent a Tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időben eloltották,
illetve a Tűzoltóság beavatkozása nem vált szükségessé. Gondoskodik arról,
hogy a kár színhelye változatlan maradjon a tűzvizsgálat befejezéséig.
j.) Évenként kétszer tűzvédelmi szemlét tart.
k.) A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésen képviseli a Iskolát.
18.2.2.

Tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó személy

a.)Szerződés alapján - megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel - az igazgató
irányítása mellett látja el Tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó neve: Szilágyi
Egon (HE-BA Kft) telefonszáma 06-30-868-13-32
18.2.3.

Gondnoki feladatot ellátó személy

a.)Rendszeresen ellenőrzi az Iskola területén a tűzvédelmi szabályok és előírások
megtartását,
hiányosságok
esetén
intézkedik,
illetve
intézkedést
kezdeményeznek azok megszüntetésére.
b.) Elvégezteti a tűzoltó készülékek és tűzcsapok felülvizsgálatát, cseréjét.
c.)Gondoskodik a hulladékok rendszeres elszállításáról.
d.) Véleményezi a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyeztetését.
e.)Részt vesz a tűzvédelmi hatóság és a felügyeleti szerv szemléin, ellenőrzésein.
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18.2.4.

A dolgozók tűzvédelmi feladatai

a.)A tűzvédelmi előírások, utasítások végrehajtásában tevékenyen működjenek
együtt az Iskola vezetésével.
b.) Vegyenek részt a tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen.
c.)A tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságot, veszélyhelyzetet
haladéktalanul jelentsék a munkahelyi vezetőnek, valamint a tűzvédelmi
megbízottnak.
d.) Tűz esetén felszólítás nélkül működjenek közre a jelzésben, a tűz oltásában, az
élet és a vagyon mentésében, az Iskola kiürítésében.
18.2.5.

Az oktatók tűzvédelmi feladatai (a 2.4. pontban előírtakon túl)

a.)Minden oktató a tanulók oktatásánál vegye figyelembe a tűzvédelmi
előírásokat, hívja fel figyelmüket azok betartásának fontosságára és követelje
meg ezek érvényre juttatását. Az osztályfőnökök a tanulók felé ismertessék a
tűzriadó esetén történő tennivalókat.
b.) A tanítás befejezését követően a tantermet, előadótermet ellenőriznie kell és a
tüzet kiváltó ok(ok) megszüntetéséról gondoskodnia kell.
c.)Tűzriadó (gyakorlat) vagy bombariadó esetén a tanítást meg kell szakítani és a
területet fegyelmezetten és gyorsan el kell hagyni.
18.2.6.
Az Iskola területén javítási, építési, karbantartási munkát végző
idegen vállalkozó dolgozóira vonatkozó előírások

a.)Az idegen dolgozók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület
átadásánál tájékoztatást kell adni a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről,
az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó
készülékekről, tűzcsapokról, a tűzjelzés lehetőségéről.
b.) A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat szerződésben részletesen
rögzíteni kell. A tűzveszélyes tevékenység engedélyezését a külső
munkavégzők esetén a vállalkozás vezetője végzi.
c.)A tűzvédelmi előírások betartásának felelőseként az idegen dolgozók helyi
vezetőjét kell megnevezni.
18.2.7.
Tűzvédelmi oktatás
A dolgozókat munkába állításkor, majd ezt követően évenként legalább egy alkalommal
tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatásnak ki kell terjednie a következőkre:

- Tűzvédelmi Szabályzat ismertetése,
- megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati szabályokra,
- a rendszeresített tűzoltó eszközök helyének és használatának ismertetésére,
- az tűz jelzésének lehetőségeire és módjára,
- a tűz esetén követendő magatartásra és a mentésre,
- a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire.
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Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni, a dolgozók az aláírásukkal igazolják az oktatás
megtörténtét.
A tanulók részére a tanévkezdést követően az osztályfőnöknek kell megtartani a tűzvédelmi
oktatást.
18.2.8.

Tűz jelzése, tűzoltás

a.)A Tűzoltóság értesítése a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon történjen. ( A
Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is be kell jelenteni.)
A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:
- tűzeset, káreset pontos helye (pontos cím)
- mi ég, mi van veszélyben,
- emberélet veszélybe került-e,
- a bejelentő neve, telefonszáma.

b.) A dolgozókat, tanulókat a hangszórókon és tűzilármával kell értesíteni a tűz
keletkezéséről, az épületek elhagyásáról.
c.)A tűz jelzésével egyidejűleg meg kell kezdeni a tűzoltást, mentést a
rendelkezésre álló eszközökkel. A tűzcsapokról történő tűzoltást csak a teljes
áramtalanítás után szabad megkezdeni.
18.2.9.
Kiürítési gyakorlat
A veszély esetén a Iskola gyors és biztonságos elhagyása érdekében a Tűzriadó Tervben
leírtakat évenként gyakoroltatni kell a dolgozókkal és a tanulókkal.

18.3. Technikai előírások
18.3.1.

Az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos általános előírások

a.)A létesítményt, a helyiséget csak a használatba vételi, üzemeltetési engedélyben
megállapított rendeltetésüknek megfelelően, a megelőző
szabályok
betartása mellett szabad használni.
b.) A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
anyagot, eszközt, az engedélyezett mennyiségben szabad tartani.
c.)A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább naponta
el kell távolítani.
d.) A gázt szállító csőrendszemél a gázszivárgást meg kell akadályozni.
e.)Benzint, alkoholt, denaturált szeszt alkalomszerűen csak szabadban, vagy jól
szellőztetett helyen szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
f.) Minden olyan helyiség bejáratánál, amelyekben az ott folytatott tevékenység
indokolja ( pl. gázfogadó, kazánház stb.) jól látható helyen a veszélyre
vonatkozó, és az előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó
szabvány szerinti táblát kell elhelyezni.
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g.) A létesítményekben, helyiségekben a villamos berendezések főkapcsolóját, a
közművek nyitó- és zárószerkezetét, a tűzvédelmi berendezés, készülék helyét
jól láthatóan meg kell jelölni.
h.) Üzemeltetés, oktatás alatt azon helyiségek ajtajait, amelyekben emberek
tartózkodnak lezárni nem szabad.
i.) Munkaszünet alatt, illetve éjjel az összes helyiség kulcsát - azonosítható
felirattal az igazgatói irodában kell tartani. A kulcsok tárolását úgy kell
kialakítani, hogy a hiány könnyen észrevehető legyen. A kulcs leadásáért az a
felelős, aki utoljára hagyta el a helyiséget.
18.3.2.
Dohányzás
Tilos a dohányzás az iskolaépület egész területén.
18.3.3.

Raktározás, tárolás

a.)Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba
tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem
haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
b.) tűz gátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás
tilos.
c.)A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó
edényzetben hozták forgalomba a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra
vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
d.) öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes
osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való
hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem
szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni
kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
e.)A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
f.) f) A raktárakban, irattárakban a polcok közötti közlekedést biztosítani kell.
18.3.4.
Tűzveszélyes
használata, tárolásuk

tevékenység

és

tűzveszélyes

folyadékok

a.)Tűzveszélyes folyadékok tárolásával, használatával csak olyan személyek
foglalkoztathatók, akik oktatásban részesültek. Robbanásveszélyes osztályú
aeroszol és 1-11. Tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten,
padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
b.) A tűzveszélyes folyadékot tartalmazó tárolóeszközt a hó tágulási és
illékonysági tulajdonságok figyelembevételével a befogadóképességének 97
0/0-áig szabad megtölteni.
c.)A tároló edényzeten a veszélyességnek megfelelő feliratot jól látható helyen fel
kell tüntetni. Az edényeket kiöntő nyílásukkal felfelé bedugaszolva szabad
tárolni és szállítani.
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d.) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy
robbanást okozhat.
e.)Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
f.) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - az előzetesen írásban, a helyszín
adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A
feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát
végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs
ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
g.) A munkát közvetlenül irányító személy köteles -ellenőrizni a munkát végző
személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét,
ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a
munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
h.) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység
feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy
megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak
megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
i.) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek
tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző
nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a
bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és
előírásokat.
j.) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet
csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes
tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy
végezhet.
k.) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs
ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres felügyelet
köteles biztosítani.
l.) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs
ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas
tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
m.)
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a
helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni
és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A
munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor
a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye
szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel
időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
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n.) Az 1-111. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú
aeroszol az alábbiak szerint tárolható.
a. (a) fémszekrényben 20 liter,
b. robbanásgátló szekrényben 50 liter,
c. folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
d. a szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható
helyiségenként.
18.3.5.

Közlekedési utak

a.)Irodákban 0,8 m széles közlekedési utat kell hagyni.
b.) Állványos raktározás esetén legalább 1,2 m széles főközlekedési utat, az
állványok között minimum 0,8 m széles közlekedési utat kell hagyni.
c.)A gépkocsi bejárati kapu kulcsát a portán - mindenkor hozzáférhető helyen,
megjelölve - kell tárolni.
d.) A közlekedési utakat tűzoltó gépjárművel járható állapotban kell tartani.
e.)Udvarban gépkocsi az ajtótól, ablaktól legfeljebb 2 m távolságon túl parkolhat.
Tűz esetén a gépkocsikat az udvarból el kell távolítani.
f.) A kapubejáratokat, folyosót, lépcsőt, ki-bejárati helyeket és a hozzájuk vezető
utakat teljes szélességben állandóan szabadon kell tartani.
g.) A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a
legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített
nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
18.3.6.

Hőt fejlesztő berendezések

a.)A központi fűtésen kívül a helyiségek fűtésére indokolt esetben nem nyílt
rendszerű hősugárzó használható, amelyet az igazgató vagy távollétében a
gondnok engedélyezhet.
b.) Villamos főzőlapot, kávéfőzőt csak nem éghető alátéten szabad üzemeltetni, a
bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül hagyni tilos!
c.)Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban
robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők
el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési és biztonsági jelek, valamint
azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem
tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló
felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
d.) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető,
használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy
robbanást.
e.)A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak,
előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes
felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai
berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés
létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő
biztonsági berendezéssel kell megakadályozni
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18.3.7.

Gépi berendezések

a.)A forgó, súrlódó gépalkatrészeknél, tengelyeknél a tűzveszélyt jelentő
felmelegedést meg kell akadályozni.
b.) A tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, illetve naponta el
kell távolítani.
c.)A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív tűz vagy
robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és
berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt nem jelent.
d.) Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell
a bejutás megakadályozásáról.
18.3.8.

Villamos berendezések

e.)A létesítést, használatot, szerelést a vonatkozó -előírások szerint kell végezni.
f.) A javítást, karbantartást csak villamos szakember végezheti.
g.) c.) A villamos berendezést központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell
kialakítani.
h.) A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön
leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.
i.) A villamos berendezés, villamos fogyasztókészülék és az éghető anyag között
olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghető anyagra gyulladási veszélyt ne jelentsen.
j.) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, elosztók -és biztosítékok
rendeltetését és a kapcsolók ki-bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
k.) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése
után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre,
amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve.
Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai,
informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
l.) A villamos berendezéseket 6 évenként felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt
hiányosságokat meg kell szüntetni.
m.)
A villamos kéziszerszámokat évenként felül kell vizsgáltatni.
n.) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű
használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
o.) villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük
esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
p.) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy
tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek
működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is
hordoz információt, az ne legyen látható
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18.3.9.
Villámvédelem
A villámvédelmet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján kell biztosítani. A
felülvizsgálatot legalább 6 évenként kell elvégeztetni. A feltárt hibák kijavítására intézkedni
kell.
18.3.10.
Szellőztetés
Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony
szellőztetés mellett végezhető.
18.3.11.
Hó- és füstelvezetés
A természetes és a gépi füstelvezető, -légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások
nyílászáróinak -szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni
tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón
vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
18.3.12.
Csatornahálózat
Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy 1-11. Tűzveszélyességi
fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint
vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt
fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

IV. fejezet
18.4. Helyiségekre vonatkozó speciális használati szabályok
18.4.1.

Tantermek, előadótermek

a.)A tantermekben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárathoz
vezető közlekedési út mindenkor szabadon maradjon.
b.) A tanítás ideje alatt tilos a helyiséget kulccsal lezárni.
c.)A tanítás befejezésekor meg kell győződni a terem rendjéről, a villamos
berendezések feszültségmentesítéséról, az ablakok és az ajtók bezárásáról.
d.) A tantermek napi takarításáról, szellőztetéséről, a keletkezett hulladékok
eltávolításáról gondoskodni kell.
18.4.2.

Irodahelyiségek

a.)A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok,
irodagépek, berendezések használhatók és tárolhatók.
b.) Elektromos rezsót, kávéfőzőt csak nem éghető anyagú, hőszigetelő alátéten
szabad használni, éghető anyagtól olyan távolságra (min 30 cm), hogy az
éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A berendezéseket használat után
feszültség mentesíteni kell. Használaton kívül helyezésükről az utolsónak
eltávozó személy köteles meggyőződni.
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c.)Az irodákban a munka folyamán keletkezett papír hulladékot naponként el kell
távoltartani.
d.) Az irodagépeket használaton kívül mindenkor feszültség mentesíteni kell.
e.)Világító és egyéb elektromos berendezést úgy szabad használni, hogy
környezetére tűzveszélyt nem jelentsen.
f.) Az elektromos berendezések javítását csak szakképzett személy végezheti.
g.) A helyiségek rendjéről, a napi takarításról és a keletkezett hulladék
eltávolításáról gondoskodni kell.
18.4.3.

Könyvtár, irattár

a.)A helyiségben minden nemű elektromos hőforrás (főzőlap, hősugárzó,
kávéfőző) használata tilos!
b.) Hegeszteni vagy nyílt lánggal járó tevékenységet csak külön írásos
engedéllyel, felügyelet mellett lehet végezni.
c.)Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, a tilalmat táblával meg kell jelölni.
d.) A közlekedési utakat, kijáratot leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad.
e.)Világító és egyéb villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy
környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek, meghibásodásuk esetén a javítást
csak szakember végezheti.
f.) f.) Az a dolgozó, aki a helyiséget utolsónak hagyja el, köteles meggyőződni
arról, hogy nincs-e olyan veszélyforrás, ami tüzet okozhat. A helyiség
áramtalanítását távozáskor el kell végezni.
18.4.4.
Ebédlő
Az ebédlőben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé vezető
közlekedési út szabadon maradjon.

18.4.5.

Kazánház

a.)A helyiség a tűzveszélyes
b.) A bejárati ajtón el kell helyezni a következő táblát „Idegeneknek tilos a
bemenet” .
c.)Készenlétben kell tartani I db 12 kg-os porral oltó tűzoltókészüléket.
d.) A karbantartásokat szakemberekkel folyamatosan el kell végeztetni.
e.)A helyiség ajtaját folyamatosan zárva kell tartani.
f.) A kazánházban az anyagtárolás tilos.
g.) h.) A gázvezetéket sárga színnel meg kell jelölni.
18.4.6.
Konyha
A közlekedési utat állandóan szabadon kell tartani.
Hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető alátéten szabad üzemeltetni.
Az elektromos berendezéseket a használat után ki kell kapcsolni.
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Az esetlegesen keletkező tüzek oltására a folyosón készenlétben levő tűzoltó készüléket kell
használni.
18.4.7.

Raktár

a.)A raktárakban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
b.) A bejárati ajtó közelében könnyen hozzáférhető helyen I db tűzoltó készüléket
kell elhelyezni.
c.)Az állványokon az anyagokat csoportosítva, hozzáférhetően kell elhelyezni.
d.) A munkaidő befejezésekor a raktárhelyiséget áramtalanítani kell, a helyiség
kulcsát zárt dobozban a portára le kell adni.
18.4.8.

Sátor

a.)a sátor maximális megengedett befogadó képessége 49 fő
b.) a sátor-szabadba vezető kijáratait elzárni tilos
c.)a sátor AK (alacsony kockázati besorolású)
d.) a sátorban el kell helyezni I db 6 kg-os ABC tűzoltó készüléket
e.)a sátrat csak a rendeltetésének megfelelően lehet használni.
18.4.9.
Rendezvények szabályai
Az iskola létesítményeiben, helyiségeiben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő
rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény
szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal
azt tájékoztatás céljából az illetékes tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.
A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák:

a.)kiürítés számítást,
b.) tűzterhelés számítást,
c.)a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a
kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,
d.) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
e.)a tűz esetén szükséges teendőket,
f.) a tűz jelzésének és oltásának módját.
g.) A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és
azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.

V. fejezet
18.5. Tűzvédelmi felszerelések
18.5.1.

Tűzoltó készülékek

a.)Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek nmegfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az
ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló
végezheti.
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b.) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi
szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
c.)A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente
ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

-

az előírt készenléti helyen van-e

-

használata nem ütközik-e akadályba,

-

hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,

-

karbantartása esedékes-e,

rögzítése biztonságos-e,

látható-e,
állva olvasható-e,

magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben

valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában
található-e,
fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a
karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és - állapota
kifogástalan, üzemszerű-e.

d.) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által
nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó
szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.
e.)Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik
annak megszüntetéséról.
f.) A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 1.
mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról,
a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
g.) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről,
valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót
vezet, mely tartalmazza

-

a létesítmény nevét és címét,

-

a tűzoltó készülékek típusjelét,

-

a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó
készülék gyártási száma megadásával,
a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy
karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás,
középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,

-

a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és

aláírását.
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h.) A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és
alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.
i.) A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20
év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői
területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható
készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel
hosszabbítható meg.
j.) A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.
18.5.2.
Tűzcsapok, oltóvíz
A fali tűzcsapszekrényekben a tűzcsapot, a tömlőt és a sugárcsövet lehetőleg összeszerelt
állapotban kell tartani

a.)A tűzoltó-vízforrások üzemképességéról, megközelíthetőségéről, fagy elleni
védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és
nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt:
felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős
szervezet gondoskodik
b.) A felülvizsgálatot - a fali tűzcsap szekrényeknek a felelős személy általi
szokásos ellenőrzését kivéve - tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó
érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy
végezheti.
c.)A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséról az oltóvízhálózat
üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott
tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére
azonnal intézkedik.
d.) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról
nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző
személy kötelessége. A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás
tartalmazza:

-

a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,

-

a felülvizsgálat időpontját,

-

a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és - a
felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

e.)A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalább félévenkénti
felülvizsgálatáról és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben
tartásért felelős szervezet gondoskodik.
f.) A felülvizsgálat gyakoriságának megállapítása a kérdéses szekrény környezeti
körülményei, a tűzveszély és kockázat figyelembevételével történik. A
legalább félévenkénti felülvizsgálat a meghatározott általános feladatokon túl
kiterjed ara,
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-

a szerelvényszekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait,

-

a szerelvényszekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e,

-

a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e,

-

szerelvényszekrény sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e,

-

az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e,

-

a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és

van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a
szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon
A tűzcsapról való tűzoltást csak a terület áramtalanítása után szabad megkezdeni.

VI. fejezet
18.6. Az oktatás és a munka befejezésével kapcsolatos általános teendők

a.)A helyiségekben (tantermekben, irodákban, raktárakban stb.) a tevékenység
befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását és
a szabálytalanságot, tűz keletkezési okot meg kell szüntetni.
b.) Az ellenőrzésről a közvetlen munkahelyi vezető vagy az általa megbízott
személy köteles gondoskodni.
c.)Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a Szabályzat vonatkozó előírásainak
megtartására, többek között:

-

villamos berendezések és készülékek, főkapcsolók kikapcsołására,

-

a melegítő-, hősugárzó berendezések használaton kívül helyezésére,

a közlekedési utak, tűzvédelmi felszerelések szabadon tartására, - hulladékok
eltávolítására,
-

tűzveszélyes folyadékok tárolási előírásainak betartására ,

-

nyílászárók ( ajtó, ablak ) becsukására, lezárására,

-

közművek ( gáz, villany, víz ) elzárására,

valamint minden egyéb , tűz keletkezését előidézhető, a tűz eloltását
kedvezőtlenül befolyásoló, vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.
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VII. fejezet
18.7. Hatályba léptető rendelkezések
18.7.1.
A Tűzvédelmi Szabályzat 2017.április. 18. napján lép hatályba
ezzel együtt hatályát veszti a korábban kiadott Tűzvédelmi Utasítás.
18.7.2.
A Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak be nem tartása fegyelmi,
szabálysértési, súlyosabb esetben büntetőjogi felelősségre vonást
eredményezhet
Budapest 2017 április. 17.

Herceg Jenő
tűzvédelmi megbízott

műszaki vezető

Szerdahelyiné Jászberény Ágnes

Hajnissné Anda Éva

igazgató

tankerületi igazgató

19. SZMSZ 19. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat
19.1. Törvényi háttér
Intézményünkben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján, valamint a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározott adatokat kell nyilvántartani és kezelni.
19.2. Az adatok nyilvántartási módja:
 papír alapú nyilvántartás,


számítógépes (elektronikus) nyilvántartás.

19.3. A gyermekek, tanulók adatai
1. A törvény alapján nyilvántartott adatok
a. A gyermek adatai


tanuló neve,



születési helye és ideje,



állampolgársága,
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állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,



nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.



b. A szülő adatai
vezeték-és keresztneve, valamint az édesanya leánykori neve,



állandó lakásának és tartózkodási helyének címe,



telefonszáma.



c. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok
a felvételivel kapcsolatos adatok,



a tanuló magatartásának, szorgalmának, a tanuló tudásának értékelésére és
minősítésére vonatkozó adatok és vizsgaadatok,



a tanulói fegyelmi-és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,



a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,



beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek esetén a
tanuló rendellenességére vonatkozó adatok,



a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,



a tanuló diákigazolványának sorszáma,



a tanuló azonosító száma,



a többi adatot az érintett hozzájárulásával lehet nyilvántartani.
2. Adatok felvétele, nyilvántartása
A tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:



igazgatóhelyettes,



iskolatitkár,



osztályfőnökök,



napközis nevelők,



gyermek- és ifjúság védelmi felelős,
A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt
nyilvántartásokban kell őrizni



összesített tanulói nyilvántartás (Vezetéséért felelős: iskolatitkár),



törzskönyv (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),



bizonyítvány (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),



beírási napló (Vezetéséért felelős: iskolatitkár),
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osztálynaplók (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),



napközis és tanulószobai csoportnaplók (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes,
napközis nevelők, tanulószoba vezető),



diákigazolványok nyilvántartása (Vezetéséért felelős: iskolatitkár).

3. A tanulói adatok továbbítása
a. Valamennyi adat továbbítható


fenntartó



bíróság, rendőrség, ügyészség,



nemzetbiztonsági szolgálat részére.



b. Oktatási minisztériumnak
statisztikai és tudományos célú adatok továbbíthatók.



c. A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek,
valamint másik nevelési-oktatási intézménynek
továbbítható adatok
sajátos nevelési igényre,



a beilleszkedési zavarra,



tanulási nehézségre,



magatartási rendellenességre vonatkozó adatok.

d. Egyéb esetekben továbbítható adatok
Az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az
új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,


a magatartás,



a szorgalom,



és a tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbíthatóak.



e. A diákigazolvány - jogszabályban meghatározott kezelője részére
a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat továbbítható.

f. Az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot
ellátó intézmény részére
A gyermek, tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából továbbítható adat.
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A

gyermek,

tanuló

g. A családvédelemmel foglalkozó intézmények,
szervezetek, a gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezetek, intézmények részére
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából

továbbíthatók az adatok.
19.4. A nevelési-oktatási intézmény által nyilvántartott adatok
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből
megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. Az
iskolában csak olyan személyes adatok tarthatók nyilván, amelyekre a Közoktatásról
szóló törvény felhatalmazást ad
19.5. A tanulók adatainak védelméről
1. Alapfogalmak
h. Az adatkezelés személyi, időbeli és térbeli hatálya
Az adatkezelés és az adatvédelem a pedagógusokkal és a nevelő oktató munkát
közvetlenül segítő közalkalmazottakkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség azokra a
tényekre, adatokra és információkra vonatkozik, melyekhez hivatásuk gyakorlása
során jutottak, függetlenül attól, hogy annak nyilvántartására, kezelésére a
közoktatásról szóló törvény felhatalmazást ad vagy sem.
2. Titoktartási kötelezettség
i. A titoktartási kötelezettség alá esők köre
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazottat
titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval, munkahelyével és
családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről
hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási
jogviszony megszűnte után, határidő nélkül fennmarad.
j.

A titoktartási kötelezettség formái

i. Abszolút titoktartási kötelezettség
Abszolút titoktartási kötelezettség áll fenn minden olyan személlyel, szervezettel
szemben, akinek részére a Közoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem
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továbbítható adat. Kivéve, ha az érintett írásos hozzájárulását adja. Pl.: Kereskedelmi
célból nem adható ki adat.
ii. Relatív titoktartási kötelezettség
Relatív titoktartási kötelezettség áll fenn akkor, ha az adat továbbítására a
közoktatásról szóló törvény meghatározott célból felhatalmazást ad. Ilyenkor a
törvényben meghatározott adat a törvényben meghatározott célból továbbítható.



k. A titoktartási kötelezettség kiterjed
minden adatra tényre, információra,



illetve azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestületi ülésen.
3. A titoktartási kötelezettség alól kivételt élvező esetek

l. Írásbeli felmentés alapján
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő
közlés tekintetében a tanuló másokkal történő közlés tekintetében a tanuló és a szülő
közösen, mindkét esetben írásban felmentést adott.
m. Nevelőtestület tagjai között
Nem terjed ki a titoktartási kötelezettség a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület
tagjainak egymásközti, a tanuló érdekében végzett megbeszélésre.
n. Törvényben meghatározott esetekben
Titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a Közoktatási
törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók.
o. Szülővel és törvényes képviselővel szemben
A jogszabályban meghatározott esetekben nem terheli titoktartási kötelezettség a
pedagógust.



4. Tanulók személyes adatai kiadhatók
pedagógiai célból,



pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából,



gyermek- és ifjúságvédelmi célból,



iskola-egészségügyi célból,



a törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából már folyamatban
levő

büntetőeljárásban,

szabálysértési

eljárásban

a

büntethetőség

és
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felelősségre vonás mértékének megállapítása céljából a célnak megfelelő
mértékben, célhoz kötötten.
5. Az adatok továbbíthatók
Kedvezményekre való jogosultság elbírálásához az igazolás adatait is nyilván kell
tartani, melyből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.



6. Nem kell a jogosult beleegyezését kérni a szükséges
adatok továbbításához
a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára
tekintettel,



a pedagógus, az oktató munkát segítő alkalmazott az igazgató és – a
meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető útján köteles
az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése
szerint a kiskorú (18 év alatti) tanuló – más, vagy saját magatartása miatt
súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy kerül.

7. Önkéntes adatszolgáltatás
Ebben az esetben a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról,
hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kiskorú tanulónak az
önkéntes adatszolgáltatásban történő bevonásakor be kell szerezni az szülő írásos
engedélyét.
8. Adatok statisztikai célú felhasználása
A Közoktatási törvény 2. sz. mellékletében felsorolt adatok statisztikai célra
felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan
módon átadhatók.
9. Osztályfőnökök által kezelhető adatok a szülő felé



p. Tájékoztatási
osztályfőnöknek
tanuló magatartásával,



szorgalmával,



tanulmányi munkájával,



tudásának értékelésével, minősítésével,



a vizsgákkal,

kötelezettsége

van

az
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fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok tekintetében,



valamint a szülőket érintő kérdések esetén.

q. Figyelmeztetési kötelezettség
Figyelmeztetési kötelezettsége van az osztályfőnöknek, ha a tanuló jogának megóvása,
vagy

fejlődésének

elősegítése

érdekében

intézkedést

tart

szükségesnek

a

lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani a gyermek eredményes
felkészüléséhez. Tehát nem terheli titoktartási kötelezettség a pedagógust a szülő
irányában.
10. Szaktanár
Csak a tantárgyát és oktató nevelő munkáját érintő ügyekben fordulhat a szülőhöz.
11. Adatok közlésének formái a szülő (gondviselő) számára
történhet


írásban,



személyes beszélgetéssel,



telefon segítségével.



r. Írásban
ellenőrző felhasználásával,



levélben – hagyományos, ajánlott, tértivevényes –



e-mail felhasználásával, ha erre a szülő írásos engedélyt adott.

Írásos megkeresés esetén ügyelni kell minden esetben a félreérthetőség elkerülése
érdekében a megfogalmazásokra. A személyes megbeszélést kell előnyben részesíteni.
s. Telefonon, SMS-ben, e-mailben
Csak rövid információcsere törtéhet. Telefonbeszélgetés csak arra korlátozódhat, hogy
mikor és hol lehet a tanulóval kapcsolatos kérdést megbeszélni.
12. Tanulói jogviszonyt nem érintő adatok
t. Titoktartási kötelezettség tanulói jogviszonyt nem
érintő kérdésekben
Titoktartási kötelezettség fennáll minden olyan adat és tény tekintetében amely nem
tartozik a tanulói jogviszony teljesítésével kapcsolatos adatok körébe. Pl.: ha a tanuló
bizalmas beszélgetés során tájékoztatja a pedagógust, hogy iskolán kívül alkoholt
ivott. Esetleg kipróbálta a kábítószert. Természetesen, ha ilyen az iskolában történik
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(dohányzik, iszik, kábítószerezik), akkor megszegi a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos
kötelezettségeit, ezért fegyelmező intézkedésben részesülhet.
u. Mentelmi jog titoktartási kötelezettség alól tanulói
jogviszonyt nem érintő kérdésekben
Bizalmas, a tanulói jogviszonnyal összefüggésbe nem hozható adatok tekintetében
tehát a pedagógust titoktartási kötelezettség terheli, amely alól csak az érintett tanuló
írásbeli felhatalmazása adhat felmentést.
Bizalmas az az információ is, melyet a tanuló saját családjával kapcsolatban közölhet.
13. Adattovábbítás rendje
v. Adattovábbításra jogosult személyek
Az iskolai adatok továbbítására az intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei
között – az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. A kívülről
érkező megkeresések vezetői mérlegelésére, és írásos döntésre van szükség annak
elbírálásához, hogy az adott adat továbbítható-e, vagy sem, illetőleg, hogy az adott
adat továbbításához, közléséhez szükséges-e az érintett beleegyezése vagy sem
(írásban).
ii. Közalkalmazottak adatainak védelmével az Adatvédelmi és
adatbiztonsági Szabályzat külön foglalkozik
A Közoktatásról szóló törvénynek is része. Az alkalmazottak adatait a
közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi anyag része a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összeállított
közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként
kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi
anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős.



1. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai
név, születési hely és idő, állampolgárság



állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám



munkaviszonyra,

közalkalmazotti

jogviszonyra

vonatkozó

adatok,

így

különösen
-

iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő,
besorolással kapcsolatos adatok,
alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
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munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,
munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre
kötelezés,
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az
azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,
- szabadság, kiadott szabadság,
- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
- a többi adat az érintett hozzájárulásával.
A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása
céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát.
-



2. Az iskolai alkalmazottak személyes adatait
a foglalkozással,



juttatásokkal, kedvezményekkel,



kötelezettségek megállapításával és teljesítésével,



állampolgári

jogok

és

kötelezettségek

teljesítésével

kapcsolatosan,

nemzetbiztonsági okokból,


a Nemzeti Köznevelési törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése
céljából,



a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.



3. Az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják
igazgatóhelyettes,



gazdasági ügyintéző,



iskolatitkár.

4. A pedagógus adatok továbbítása
Az intézmény pedagógusainak nyilvántartott adatai továbbíthatók a fenntartónak, a
kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak,
államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére
jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
5. A közoktatási törvény mellett más jogszabályok is
tartalmaznak adatkezeléssel kapcsolatos előírásokat
Ezek:


adójogszabályok,



társadalombiztosítási jogszabályok.

Az intézménynek ezeket az előírásokat is be kell tartani.
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iii. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél és módosítása esetén
legitimációs kötelezettségei a nevelési-oktatási intézményben
A szülői szervezetet (közösséget) és az iskolai diákönkormányzatot egyetértési jog
illeti meg.
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20. SZMSZ 20. sz. melléklet: FEUVE
A jelen szabályozás csak az intézményben folyó rész-gazdálkodási tevékenységekre
vonatkozik.
20.1. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalma
 A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését:
o költségvetés tervezés,
o kötelezettségvállalások,
o szerződések,
o kifizetések okmányai.


Az előzetes és utólagos ellenőrzést, a szabályszerűségi és szabályozottsági
szempontból történő jóváhagyást, és az ellenjegyzést. Az utalványozás és az
ellenjegyzés a fenntartó hatásköre.



A gazdasági események elszámolása (könyvvezetés, beszámolás.) Fenntartói
hatáskör.

20.2. A FEUVE rendszer tartalma
A rendszer tartalmazza mindazon


elveket,



eljárásokat és



belső szabályzatokat

melyek alapján az intézmény érvényesíti az előirányzatokkal, létszámmal és a
vagyonnal való:


szabályszerű,



gazdaságos,



hatékony és



eredményes gazdálkodás követelményeit.

20.3. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott
követelmények
 Az intézmény rész-gazdálkodási tevékenysége legyen összhangban a
szabályszerűség és a megbízható gazdálkodás elveivel.


Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás során ne kerüljön sor
pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.
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Megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre.

20.4. A FEUVE rendszer legfontosabb alapelvei
a. A szabályosság
Az intézmény működése, tevékenysége megfelel a vonatkozó szabályoknak,
előírásoknak.
b. A szabályozottság
Az intézmény működése, tevékenységi folyamata megfelelően szabályozott. A
szabályozottság megfelel a hatályos jogszabályoknak.
c. A gazdaságosság
A tevékenységhez felhasznált erőforrások, költségek optimalizálását jelenti, a
megfelelő minőség mellett.
d. A hatékonyság
Az intézmény által ellátott tevékenység során megvalósult eredmények, valamint az
előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat.
e. Az eredményesség
Az ellátott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és
tényleges hatása közötti kapcsolat.
20.5. A FEUVE rendszer és a szabályozottság
A szabályozottság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok
alapján érvényesül:
a. Elvek
Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető
feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy:


az

intézmény

ellássa

a

belső

szabályozási

feladatait,

a

hatályos

jogszabályoknak megfelelően,


a kialakított belső szabályzatok ismertté váljanak,

 a szabályozandó területek feltárásra kerüljenek.
b. Eljárások
A szabályozottság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni:
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Meg kell határozni azokat a területeket, melyek szabályozásáról gondoskodni
kell.



Fel kell tárni azokat a területeket, melyek szabályozás,- központi előírás nélkül
is,- tekintettel az intézmény sajátosságaira, szükséges.



A szabályzatok rendszeres felülvizsgálata szükséges.



A szabályozottságot előtérbe kell helyezni.

20.6. A FEUVE rendszer és a szabályosság
A szabályosság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok
alapján érvényesül:
a. Elvek
Az intézmény vezetőjének feladata, hogy a dolgozói számára biztosítsa:


a hatályos jogszabályok, kötelező szabályozások megismerését,



a hozzáférést,



a szabályosság betartása érdekében szükséges információkat.

b. Az eljárások
A szabályosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni:


Gondoskodni kell a jogszabályok, előírások hozzáférhetőségéről.



Biztosítani kell a dolgozók rendszeres továbbképzését.



Gondoskodni kell a szakkönyvek, szakmai folyóiratok beszerzéséről.



Biztosítani kell a belső szabályzatok hozzáférhetőségét.



Fel kell hívni a dolgozók figyelmét, a szabályzatok betartására.



A szabályosságot a következő eszközökkel kell biztosítani:
o előzetes vezetői ellenőrzés,
o egymást ellenőrző folyamatok rendszerével,
o az utólagos vezetői ellenőrzés

c. A szabályosság területén alkalmazott eszközök
Az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a dolgozók szabályozottsági
ismereteinek a megismerése, megbeszélés, beszámoltatás útján.
A folyamatba épített ellenőrzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az,
hogy a szabályok kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a tevékenység részfolyamatait
ne ugyanaz a személy lássa el. Az adott feladatot ellátónak kötelessége legyen az előző
feladat elvégzésének az ellenőrzése.
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Az utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában a betartás
ellenőrzése beszámoltatással, a dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel.
20.7. A FEUVE rendszer és a gazdaságosság
A gazdaságosság követelménye az alábbi eljárások, elvek alapján érvényesül:
a. Elvek
Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető
feladata, hogy a feladatok ellátására szolgáló:


bevételi és kiadási előirányzatokkal,



a létszám-előirányzattal, valamint



a rendelkezésre álló vagyonnal

úgy gazdálkodjon, hogy érvényesüljenek a gazdaságosság követelményei.
A cél, a megfelelő minőségi, „áru” beszerzése a legalacsonyabb áron.
A gazdaságosság követelménye, hogy az adott feladat, tevékenység ellátásához
felhasznált erőforrások költségei, - a minőség fenntartása mellett, - optimalizálva
legyenek.
Az intézmény akkor működik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erőforrásokból
költség-hatékony módon szerzik be és használják fel az eszközöket és az emberi
erőforrásokat.
b. Az eljárások
A gazdaságosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni:


Gazdaságossági számításokat kell végezni
o a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása vonatkozásában,
o a létszám-előirányzatok tekintetében és
o a vagyongazdálkodás során.



Fel kell mérni azokat az előirányzatokat, melyek felhasználásában a
legnagyobb kockázat rejlik.



Rendszeresen vizsgálni kell a vagyongazdálkodás gazdaságosságát.



Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a külső erőforrásokat.

A gazdaságosság szempontjából kiemelt területek:


az anyag, készlet, vásárolt szolgáltatások beszerzése,



a létszám és személyi juttatás előirányzatai és felhasználása.
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20.8. A FEUVE rendszer és a hatékonyság
A hatékonyság követelménye a következő elvek, eljárások alapján érvényesül:
c. Elvek
Az intézmény vezetőjének a feladata, hogy a gazdálkodás során figyelembe vegye a
hatékonyság követelményeit.
A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell:


a bevételi és kiadási előirányzatokkal,



a létszám előirányzattal, valamint



a vagyonnal való gazdálkodás során.

A hatékonyság követelménye, hogy az adott feladat ellátása során, a nyújtott
szolgáltatás, az eredmény, valamint az ezek elvégzéséhez felhasznált források közötti
kapcsolat megfelelő legyen.
A tevékenység akkor hatékony, ha az intézmény a lehető legkevesebb tárgyi és
munkaerő felhasználásával


a lehető legtöbb és



a legjobb minőségű feladatellátást végez.

d. Eljárások
A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni:


Hatékonysági számításokat kell végezni
o a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása vonatkozásában,
o a létszám –előirányzatok tekintetében,
o a vagyongazdálkodás során.



Fel kell mérni, hogy a hatékonyság szempontjából melyek azok az
előirányzatok, amelyek a legnagyobb kockázatot rejtik.



e. A hatékonyság vizsgálat kiemelt területei
A szervezeti felépítés, az SZMSZ.

 A szakmai előírások.
20.9. A FEUVE rendszer és az eredményesség
Az eredményesség követelménye az alábbi elvek, eljárások alapján érvényesül:
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a. Elvek
Az intézményvezető feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az
eredményesség követelményeit.
Az eredményesség elveinek az alábbi területeken kell érvényesülnie:


a kiadási előirányzatok felhasználása,



a létszám felhasználása, valamint



a vagyonnal való gazdálkodás területén.

Az eredményesség, az intézmény tevékenységének megvalósulási mértéke, a
feladatellátás tervezett és tényleges teljesítése közötti kapcsolat.
Az eredményesség azt mutatja, hogy az intézmény feladatellátása


elérte-e a célját, és



ha elérte, ott milyen hatást váltott ki.

Az intézmény tevékenysége akkor eredményes, ha a szolgáltatásnyújtását az
érdekeltek ténylegesen igénybe vették, és azzal elégedettek.
b. Az eljárások
A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni:


hatékonysági számításokat kell végezni
o a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása tekintetében,
o a létszám felhasználás tekintetében,
o a vagyongazdálkodás során.



Fel kell tárni azokat az előirányzatokat, amelyek felhasználása a legnagyobb
kockázatot rejtik az eredményesség szempontjából.



Az

eredményesség

javítása

érdekében

számításokkal,

felmérésekkel

alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni.
20.10. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok elkülönítése
Az intézmény vezetője felelős:


A felelősségvállalásról és a munkamegosztásról szóló megállapodásban
rögzített rész-gazdálkodási feladatok végrehajtásárért.



A

költségvetés

tervezet

benyújtásáért,

az

elfogadott

költségvetés

végrehajtásáért.


A kötelezettségvállalásokért és a vagyonnal való gazdálkodásáért.



A működés szabályozottságért.
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A gazdálkodást ellátó szervezet felelős a megállapodásban rögzített pénzügyi –
számviteli – könyvviteli - nyilvántartási feladatok végrehajtásáért.
Az előirányzatok, a módosított előirányzatok és azok teljesülésének könyveléséért.
A beszámoló készítéséért. Az ellenőrzési rendszer kialakításáért és működéséért.
A gazdálkodás szabályozottságáért.
20.11. Záró rendelkezések
A jelen szabályzat:


2009.11.01-én lép hatályba.



Hatálya kiterjed az intézmény munkafolyamatba épített, valamint az előzetes
és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységére.



Jóváhagyására és módosítására az intézmény vezetője jogosult.
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21. SZMSZ 21. sz. melléklet A feladatellátás kiadásait és
bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok
keretei között tartását biztosító feltétel és
követelményrendszere
A gazdálkodó szervezet megállapított költségvetési szabályok, kiadott irányelvek
figyelembevételével összeállítja az éves költségvetést, melyet a felügyeleti szerv hagy
jóvá. A jóváhagyott költségvetés bevételi es kiadási előirányzata évközben az
előirányzat

felhasználási,

illetőleg

előirányzott

módosítási

hatáskörében

megváltoztatható a főösszegeken belül. A felhasználás során az előirányzat nem
lephető túl. A költségvetés végrehajtása során figyelembe kell venni az éves
gazdálkodási tervet, valamint a finanszírozás adta lehetőséget. A költségvetésben elő
nem irányzott feladatokat csak akkor kezdeményezheti az intézmény, ha annak egész
évi pénzszükségletéről – előirányzat felhasználási hatáskörben – gondoskodni tud.
21.1. Kötelezettségvállalás
 Az intézmény működését érintő irodaszer, egyéb eszközbeszerzéssel, valamint
a meglévő eszközök, gépek javításával továbbá a szakkönyvek, közlönyök
megrendelésével kapcsolatban az intézményvezető vállalhat kötelezettséget.


A kiküldetési rendelvényen a munkatársak kiküldetésével kapcsolatban az
intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget.

21.2. A kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás és
dokumentumai
A kötelezettségvállalás olyan jogi nyilatkozat, melynek alapján az intézmény terhére
fizetési vagy más gazdasági kihatású teljesítési kötelezettség keletkezik.
A kötelezettséget az alapító okiratban meghatározott feladatok célszerű es hatékony
ellátására ellenjegyzés után csak írásban lehet vállalni. Kötelezettség csak a
rendelkezésre álló feladat erejéig a vonatkozó szabályok betartásával vállalható. A
fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül kötelezettségvállalásra jogosult:

A



az intézmény igazgatója,



tartós távolléte esetén helyettese a gazdasági vezető.

kötelezettségvállalás

csak

ellenjegyzéssel

együtt

válik

érvényessé.

A

kötelezettségvállalásban az arra jogosult személy utasítást ad munkavégzés
megrendelésére, a szolgáltatás igénybevételére áru szállítására és ezáltal kötelezi
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magát arra, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás, a megrendelt áru
ellenértékét kiegyenlíti.
A kötelezettségvállalás formái:


alkalmazás (melynek során a kötelezettségvállaló kötelezettséget vállal a
dolgozó munkabérének egyéb pénzügyi járulékainak kifizetésére) a dolgozó
alkalmazási jogviszonyának fennállásáig.



közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony módosítása, megszüntetése



megrendelés,

megrendelés

visszaigazolása,

melynek

során

a

kötelezettségvállaló kifizetést vállal az írásban megrendelt szolgáltatások
teljesítése, áruszállítása után
A kötelezettségvállalás dokumentumai:


minden olyan irat, okmány, melyekből az intézmény számára kötelezettség
származik.

Ezek a következők: kinevezési okirat, szerződés, megállapodás, visszaigazolt
megrendelés, nevelési-oktatási programok, pályázati anyagok és az ehhez kapcsolódó
támogatások, beruházások, felújítással kapcsolatos okmányok.
21.3. Érvényesítés
Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat minden esetben a gazdasági vezető végzi
el. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. Az érvényesítés a számla
beérkezését követő, de az elvégzett munka, a szállított anyag, áru a teljesített
szolgáltatás kifizetését, illetőleg a bevételek beszedését megelőző ellenőrző
tevékenység. Az érvényesítés során felül kell vizsgálni, hogy megfelelnek-e az alaki és
tartalmi követelményeknek a bizonylatok. Az érvényesítési feladattal megbízott
személy e feladat keretében köteles meggyőződni arról, hogy


a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e meg



jogszabály szerint jogos-e a követelés



a számla megfelel-e az alaki követelményeknek (pl. kibocsátó, aláírás,
bélyegző)



a számla számszakilag helyes-e



a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e

Az érvényesítést az okmányon kell rögzíteni.
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21.4. Szakmai teljesítésigazolás
A kiadások teljesítésének és bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok
alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét a
szerződés megrendelés, megállapodás teljesítését. Intézményünknél a szakmai
teljesítésigazolásra az igazgató és az igazgatóhelyettes jogosult. Minden számlára rá
kell nyomni (az erre a célra készített) a bélyegzőt, ami a teljesítés igazolására szól és
az igazgató vagy az igazgatóhelyettes az aláírásával igazolja.
21.5. Utalványozás
Utalványozási jogkörrel kizárólag az intézmény vezetője rendelkezik. Az utalványozás
az érvényesítést követő gazdasági tevékenység, ami


a kiadások teljesítésének,



a bevételek beszedésének vagy elszámolásának

az igazgató által történő – elrendelését jelenti.
Az utalványozás az érvényesített okmányon az aláírással történik.
A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni:


a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését



az utalvány szót



a költségvetési évet



a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a
számát



a kifizetés időpontját és összegét



a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését



a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását



a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát

Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes.
21.6. Ellenjegyzés
Az ellenjegyzési jogkört – a kifizetés jogcímétől függetlenül – a Közép-Budai
Tankerületi Központ vezető gyakorolja.
Az ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kapcsolódik. A
kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést
megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
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a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a
kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre
áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet,



előirányzat felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet
rendelkezésre áll-e,



a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
Kötelezettségvállalás az intézmény anyagi eszközeinek felhasználását maga után vonó
intézkedés, amelynek következményeit, ha a feltétel (pl. munkavégzés, áruszállítás,
stb.) bekövetkezett, viselni kell. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról,
hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata
biztosítja-e a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult
(gazdasági vezető) személy ellenjegyzése után történhet.
A kötelezettségvállalás dokumentuma:


kinevezési okirat



a szerződés



a megállapodás



a visszaigazolt megrendelés



a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma,
továbbá az előzetes kötelezettségvállalás a közbeszerzési eljárás közzé tett
ajánlati, részvételi felhívása, a pályázat kiírása, amennyiben az nem kerül
visszavonásra.

21.7. Vezetékes- és rádiótelefonok használati rendje
Az intézmény mobiltelefonnal nem rendelkezik. A vezetékes telefon kizárólagosan az
intézményt érintő feladatok, feladatkörök ügyintézésére használható.
21.8. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges
előírások, feltételek
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.



2. Működési kiadások:
személyi juttatások



munkaadókat terhelő járulékok
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dologi kiadások



3. Pénzbeli juttatások
egyéb működési célú kiadások



4. Felhalmozási kiadások
beruházási kiadások



felújítási kiadások



egyéb felhalmozási kiadások



5. Bevételi előirányzatok
támogatások



működési bevételek



felhalmozási jellegű bevételek



egyéb átvett pénzeszközök (működésre, felhalmozásra)

A költségvetésben a bevétel és kiadás összegének meg kell egyeznie.
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22. SZMSZ 23. sz. melléklet Kiküldetési szabályzat
22.1. Általános rész:
1. A szabályzat célja, tartalma
A szabályzat – a kiküldetéssel kapcsolatban – a következő feladatokhoz tartalmaz
kötelező előírásokat:


a kiküldetés elrendelése,



a kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolása.

2. A szabályzat személyi hatálya
A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézménnyel munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban állókra. A szabályzat személyi hatályát ki lehet
terjeszteni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási vagy vállalkozási
szerződés) keretében foglalkoztatott személyekre is.
3. A kiküldetés elrendelése
A belföldi és külföldi kiküldetést a költségvetési szerv szervezeti felépítésének
megfelelően, a munkáltatói jog gyakorlására jogosult vezető, intézményvezető, rendeli
el. Az elrendelő személy határozza meg az utazás célját, időtartamát, költségtérítését
és az ahhoz szükséges adatokat. A kiküldetést kezdeményezheti az elrendelő, de
kezdeményezheti a kiküldetésbe rendelt alkalmazott is.
4. A kiküldetés meghatározása
Intézményünkben kiküldetésnek minősül:


határon

belüli

és

határon

túli

együttműködési

szerződésen

alapuló

cserekapcsolat,


szakmai konferencián és kiállításokon való részvétel,



tanulmányút,



pályázat útján elnyert szakmai célú továbbképzés, ösztöndíj,



egyéb.

5. A kiküldetés pénzügyi forrása
Intézményünkben a kiküldetés pénzügyi forrása lehet:
 költségvetési támogatás,


saját bevétel,



pályázaton elnyert pénzösszeg,
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egyéb forrás.

22.2. A belföldi kiküldetések rendje
Belföldi kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített
munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés.



Belföldi

1. Belföldi kiküldetések rendje
kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének

teljesítéséhez

kapcsolódóan csak az intézménnyel közalkalmazotti álló alkalmazott lehet.


A belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolást a kiküldetés megkezdése
előtt kell kitölteni, és azt a kiküldetést elrendelőnek alá kell írni.



A bizonylat-nyomtatványt a szükséges mellékletekkel (közlekedési, szállás és
egyéb költségekről szóló számlákkal) együtt kell a gazdasági osztályra,
ügyintézőhöz leadni a kiküldetés befejezését követő 1 héten belül.



A kiküldetés a közalkalmazotti jogviszonyban álló személyre nézve –
különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára, vagy egyéb
körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.



Nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő
terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig, vagy a
gyermekét egyedül nevelő férfi a gyermeke 3 éves koráig.
2. A belföldi kiküldetések elszámolása



Kiküldetési előleg:
o A belföldi kiküldetéshez a költségek finanszírozására előleg igényelhető,
melyet az aláírt és megfelelően kitöltött kiküldetési utasítás és
költségelszámolás nyomtatvány bemutatásával lehet igényelni, a kiküldetés
megkezdését megelőző 1 héten belül.
o A kiküldetési előleg készpénzben történő felvétel útján kerülhet sor.
o Amennyiben a kiküldöttnek többlet költségtérítés jár a korábban felvett
kiküldetési előleghez képest, annak megtérítése készpénzben történő
kifizetése történhet meg.
o A kiküldetési előleg esetleges többletét elszámoláskor a pénztárba vissza
kell fizetni.
o Kiküldetési előleg folyósítása esetén további előleg csak abban az esetben
igényelhető, ha a felvett előleggel a kiküldött hiánytalanul elszámolt.
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o A kiküldetési előleg elszámoltatása során figyelemmel kell lenni az
intézmény Pénzkezelési szabályzatában foglaltakra is.


A belföldi kiküldetésben résztvevő alkalmazottat megillető költségtérítések:
o Belföldi utazási költségtérítés: Ha az utazás vasúton történik, akkor a II.
osztályú teljes-áru, I. osztályú menetjegy, valamint IC, vagy egyéb pótjegy
téríthető. Ha az utazás autóbuszon történik, akkor az utazás teljes költségét
meg kell téríteni.
o Egyéb költségtérítés: Kiküldetés esetén az előző pontokon túlmenően a
munkáltató köteles a munkavállaló számára megfizetni a kiküldetése során
felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeket.

A belföldi hivatalos kiküldetéssel közvetlenül felmerülő, egyéb költségként
számolható el:


a kiküldetéssel kapcsolatban felmerülő helyi közlekedési költség,



szállás költség,



kizárólag a kiküldetés célja érdekében felmerült taxi költség,

A belföldi kiküldetés során felmerült az egyéb költségtérítés közé tartozó költség
kizárólag az intézmény nevére szóló számla alapján számolhatók el. Nem számolhatók
el a belföldi hivatalos kiküldetés során a személyes szükséglet kielégítését szolgáló
kiadások pl. orvosi költség, gyógyszer, ital, ruházat, stb. Megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott személyeket nem lehet belföldi kiküldetésbe küldeni.
22.3. A külföldi kiküldetések rendje


A

1. A külföldi kiküldetés rendje
külföldi kiküldetés alanya az

intézménnyel

munkaviszonyban,

közalkalmazotti jogviszonyban álló magánszemély vagy megbízási (pl.:
megbízási szerződés, vagy vállalkozási szerződés) jogviszony keretében
foglalkoztatott magánszemély lehet.


Külföldi kiküldetést az azt alátámasztó bizonylat alapján lehet elrendelni. (pl.
konferenciára történő meghívás, testvérvárosi, testvérintézményi kapcsolatok
esetében a meghívó város, intézmény vezetése által történő meghívólevél, stb.)

2. A külföldi kiküldetések költségelszámolásának rendje
Külföldi kiküldetés során adható napidíj mértéke nincs jogszabályban meghatározva.
Iránymutatásként szolgál a tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és
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munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának
összegéről és azok kifizetéséről szóló rendelet.
A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely
bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához
felhasznált adatot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos
devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB
hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam
alapulvételével kell forintra átszámítani.
A külföldi pénznemről történő átszámításhoz


bevétel esetében a bevételszerzés időpontjában,



kiadás esetében a teljesítés időpontjában,

érvényes árfolyamot kell alkalmazni.
Nem számolható el napidíj, ha a kiutazó teljes ellátásban részesül.
3. Külföldi utazási költségtérítés
A külföldi utazási költségtérítés repülőn történő utazás esetében a turista osztályú
menetjegy téríthető meg. Vonaton, hajón, kompon történő utazás esetében II. osztályú,
vagy turista osztályú menetjegy téríthető meg, mely magában foglalja a hálókocsi,
kabin árát is.
4. Egyéb költségtérítés
A külföldi hivatalos kiküldetés során csak a kiküldetéssel kapcsolatosan felmerülő
költségek számolhatók el, így különösen


helyi közlekedési költség,



konferenciák részvételi, regisztrációs költsége,



vízum díj,



személyi biztosítási díj, poggyász- és balesetbiztosítás díja,



előre lefoglalt szállás költsége, (itt meghatározható a besorolás szerinti
kategória is)



a hivatali feladatok elvégzésével kapcsolatosan felmerült kiadások (pl.:
hivatalos telefon, fax, fénymásolás díja),



egyéb.

A felmerült költségek igazolására külföldön is az intézmény nevére és címére kiállított
számla fogadható el.
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Az idegen nyelven kiállított, illetve befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az
adatokat,

megjelöléseket,

melyek

a

megbízható,

valóságnak

megfelelő

adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek, - a könyvviteli nyilvántartásban történő
rögzítést megelőzően magyarul is fel kell tüntetni.
5. Úti jelentés
Minden külföldi utazásról hazatérő kiküldöttnek maximum 2 héten belül úti jelentést
kell készítenie és azt a kiküldetést elrendelő részére át kell adnia. Az úti-jelentésnek a
vezetők és egyéb érdekeltek részére történő megküldése a kiküldött feladata.
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23. SZMSZ 23. sz. melléklet A létesítmények, helyiségek
használati rendje
A fenntartó előírása szerint az épületen kötelező kifüggeszteni a címtáblát, amely
tartalmazza az intézmény elnevezését és székhelyét. Címtábla megnevezése: Virányos
Általános Iskola, Budapest
A fenntartó által kiadott jogszabály szerint kötelező az épületen 2 db lobogó kitűzése.
Az egyik a magyar nemzet zászlaja (piros-fehér-zöld), a másik a kerület zászlaja
23.1. Minden épületben és környezetében tartózkodó személy kötelességei:
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik a tanulók részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása, valamint ha
észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fenn áll, a szükséges
intézkedéseket megtegye. Minden dolgozó alapvető feladata:


a tulajdon védelme



a berendezések rendeltetésszerű használata



a rend és a tisztaság megőrzése



takarékoskodás (víz, villany, gáz, stb.)



tűz és balesetvédelmi előírások betartása: A tanulók számára közölt
balesetvédelmi ismeretek témáját az osztályfőnöki órákon ismertetni kell az
osztályfőnököknek a tanév megkezdésekor és év közben folyamatosan. Fel kell
hívni a figyelmet a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés
szabályaira, és az esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor tanúsítandó
magatartásra. A balesetvédelmi előadásokról az osztálynaplóba bejegyzést kell
tenni.



A munka és egészségvédelmi szabályzat betartása, balesetveszélyes órák:
fizika, testnevelés, kémia, technika. A technikai dolgozók felhívása
balesetvédelmi oktatás keretében a veszélyekre.

23.2. Biztonsági rendszabályok
Az intézményi személy és vagyonvédelem miatt az épület főbejáratát portás ellenőrzi.
Továbbá a délutáni napközis foglalkozások ideje alatt is. A tantermeket tanítási
foglalkozási időn túl zárni kell, ami a tanteremben takarító személyzet feladata. A
karbantartó feladata az intézmény területének ellenőrzése. Idegen nem tartózkodik-e
az intézmény területén, ablakok zárva vannak-e, nem történt-e valamilyen károkozás.
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Az intézmény kulcsaival kapcsolatos rendelkezések betartása
Az intézmény épületének, osztálytermeinek, irodahelyiségeinek kulcsait erre
rendszeresített táblán tároljuk. A dolgozónak kiadott kulcsokról kulcsnyilvántartást
kell vezetni.
23.3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. (pl
.helyiségbérlet esetén). Idegenek az épületbe csak a portás kellő tájékozódása után
léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a látogatandó személyt vagy jövetel
célját és az épületben való tartózkodás várható időtartamát. Kivétel ez alól a kisiskolás
korú gyermekeket kísérő vagy érte jövő szülő.
23.4. Az intézmény helyiségeinek bérbeadása
Az iskola helyiségeinek, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról az igazgató
dönt. A bérbeadás csak abban az esetben jöhet létre, ha az nem veszélyezteti az
alapfeladatok ellátását. Az intézmény bérleti szerződésében ki kell kötni az épületben
tartózkodás rendjét, idejét, a rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési
felelősségét. A bérleti díj megállapításánál figyelembe kell venni a helyi fenntartói
rendeletet. A helyiségek szerződés szerinti használatát az igazgató ellenőrzi.
Amennyiben a helységeket a bérbeadás időpontjában nem rendeltetésszerűen
használják, a berendezésben, vagy a helységben kárt okoznak, kötelesek a kárt
megtéríteni.
23.5. A helyiségek és berendezéseik használati rendje
Az iskola dolgozóinak joga, hogy az iskola valamennyi helyiségét, létesítményét
rendeltetésszerűen használja, nyitvatartási rendnek megfelelően.
23.6. Az alkalmazottak helyiséghasználata
Az alkalmazottak egy része, a pedagógusok használják az igazgatói

és

igazgatóhelyettesi irodát, nevelőszobát, az osztálytermeket. Az alkalmazottak másik
része a gazdasági és ügyviteli dolgozók használják a gazdasági irodát. A kisegítő
dolgozók (karbantartó, takarítók) az iskola valamennyi helyiségét használják.
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23.7. A tanulók helyiséghasználata
Az intézmény tanulói az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi
felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanulók csak szervezett foglalkozás
keretében

tartózkodhatnak

az

iskolában.

Tanítási

időn

kívüli

rendszeres

foglalkozásokon való részvételt szülő, szóban vagy írásban kérheti, amit az
osztályfőnök hagy jóvá. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit,
felszereléseit a tanulónak a teremből kivinni csak pedagógus kérésére lehet. A
tanításhoz használt szemléltető eszközöket csak kizárólag a tanár felügyelete mellett
viheti ki tanuló a szertárból.
A szaktantermek bejárati ajtaján ki kell függeszteni a teremért felelős szaktanár nevét.
Az osztályteremben tartózkodó tanulók közül mindennap ki kell választani a heteseket,
akik felelnek az osztályterem rendjéért, amíg a tanár megkezdi az órát.
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24. SZMSZ 24. sz. melléklet: Vagyonnyilakozat-tételi
kötelezettség
Az a közalkalmazott, aki fontos, különös jelentőséggel bír (vezető beosztású
közalkalmazott) vagyonnyilatkozat tételére kötelezett a mindenkori fenntartó előírása
alapján.


A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről az SzMSz
már rendelkezik (iratkezelési)



A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét részben
törvény szabályozza. A Honlap tartalmazza a közzéteendő adatokat.
www.viranyosiskola.hu. Ezeket az adatokat évente frissítjük, ha a törvény
másként rendelkezik.

Kelt: 2017-09-29.

.............................................
Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes
intézményvezető
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