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1. számú melléklet  
A vezetők munkaidő-beosztása 

(minden nevelési ill. tanév kezdetén változhat) 

      

 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Intézmény vezető 7.00-16.30 10.00-16.00 7.00-16.30 8.00-16.00 8.00-15.00 

Intézmény vezető  

helyettes (minden 

intézmény 

egységre) 

8.00-16.30 10.00-16.30 7.30-16.30 8.00-16.30 8.00-15.30 

Intézmény vezető  

helyettes 

(általános iskolai 

intézmény 

egységre) 

7.30-14.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-16.30 

Kollégiumi 

intézményegység 

vezető 

8.00-17.00 12.00-20.00 8.00-17.00 12.00-20.00 8.00-12.00 

Óvodai 

intézményegység 

vezető 

7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 

Intézmény egység 

vezető helyettes  

(alsó tagozat) 

7.30-14.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-16.30 

Gazdasági vezető  7.30-14.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-15.30 7.30-16.30 
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2. számú melléklet  
Az intézmény szervezeti felépítése 

 

  

Intézmény vezető 

(egyben az iskolai intézményegység 

vezetője) 
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3. számú melléklet  

Munkaköri leírások 
(Folyamatosan aktualizálandó) 

 

Intézmény vezető 
 

1. Heti munkaidő: 40 óra, év eleji megállapodás alapján beosztva 
2. Főbb feladatok 

2.1. Pedagógiai feladatok 

Megvalósítja az intézményi pedagógiai programban meghatározott és a vezetői 

programjában vállalt nevelési-oktatási célokat 

2.2. Tanügyigazgatási feladatok 

 A közoktatásra vonatkozó szabályok betartása,  

 a vonatkozó előírások teljesítése 

2.3. Vezetési feladatok 

 Személyében felel az intézmény működéséért-működtetéséért 

 Biztosítja az intézmény működőképességét, gondoskodik erről 

 Irányítja az intézmény pedagógusait és egyéb dolgozóit 

 Kapcsolatot tart fenn az intézményfenntartóval, egyéb intézményekkel 

2.4. Gazdasági-műszaki feladatok 

Ezek ellátását a gazdasági hivatalon keresztül biztosítja 

2.5. Munkáltatói feladatok 

 Ezek ellátását a gazdasági hivatalon keresztül biztosítja 

 Felelős az intézményben alkalmazott pedagógusok és egyéb dolgozók törvényes 

foglalkoztatásáért 

2.6. Közéleti tevékenység 

 Kapcsolatot tart fenn a kisebbségi szervezetekkel, javaslataival segíti a közoktatási 

kisebbségi feladatok megoldását 

 Kapcsolatot tart fenn az iskolahasználók szervezeteivel 

 Aktívan részt vesz a város igazgatói közösségeinek munkájában 

2.7. Az intézmény menedzselése 

Kötelessége, hogy minden vonatkozásban jó pozíciókat teremtsen az intézménynek 

3. Munkaköri kapcsolatok 

3.1. Az igazgató felettese: A kinevezési jog gyakorlója, a Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata Közgyűlése 

3.2. Az igazgató beosztottjai: 

 Az intézmény valamennyi közalkalmazott és megbízási szerződés alapján 

foglalkoztatott dolgozója 

 Közvetlen szakmai felügyeletet gyakorol a humán, a német nyelven tanított 

tantárgyak, a német és az angol munkaközösség felett 

3.3. Betegség, szabadság esetén helyettesítik:  

 Az intézmény gazdasági és munkaügyi feladataiban az igazgató helyettese és a 

gazdasági vezető 

 Az általános iskolát érintő minden pedagógiai, tanügyi kérdésben az egységes 

iskolai intézményegység-vezetőhelyettes 

 A középiskolát érintő minden pedagógiai, tanügyi kérdésben az igazgatóhelyettes 

4. Feladatok:  

4.1. Tervezés 

 A pedagógiai program elkészítése, az iskolakoncepció kialakítása. 
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 Az éves munkaterv összeállítása. 

 A tantárgyfelosztás vagy munkabeosztás, órarend elkészítése. 

 A havi, heti vagy éppen aznapra szóló feladatok meghatározása. 

4.2. Szervezés 

Gondoskodik a tervben megjelölt célok és feladatok megvalósulásához szükséges 

feltételek és körülmények megteremtéséről. 

4.3. Ellenőrzés 

 Az igazgató legalapvetőbb kötelessége, mert rajta keresztül realizálódik a vezetett 

intézményért viselt felelőssége. 

 A minőségbiztosítás során közvetlenül részt vesz a minőségi kör munkájában, 

értékeli a keletkezett dokumentációt, amelyről minden tanév végén összefoglalót 

készít a tantestület számára. 

 Az óralátogatási és ellenőrzési tervet, szempontokat minden tanévben közölni kell 

a tantestülettel. 

 Ennek során képet alkot magának, hogy hogyan halad a tervezés és a szervezés 

során megfogalmazottak gyakorlati megvalósulása. 

 Az ellenőrzés kiterjed a folyamatokra, a célok megvalósulásának módjára és 

ütemére. 

 Az ellenőrzés konkrét területei: 

o A diákok tanulmányi eredményei: óralátogatások, dolgozatok ellenőrzése, 

munkaközösségi vagy szaktanári beszámoltatások. 

o A fegyelmi helyzet, a tanulók neveltségi szintje 

o A pedagógusok nevelő-oktató munkája: óra- illetve foglalkozások 

látogatása, személyes interjúk 

o A munkafegyelem: a szabályok, házirend betartása 

o Adminisztráció: naplók, törzslapok, bizonyítványok, mindenfajta iskolai 

dokumentáció, kimutatás részben folyamatos, részben meghatározott 

időponthoz kötött ellenőrzése 

o Pénzügyek, költségvetés: a beszámolási kötelezettségekhez igazodik 

o Az adminisztratív, technikai és műszaki dolgozók munkája. 

o Az iskola soron következő eseményei előkészítésének ellenőrzése 

o Az épület, berendezés, vagyontárgyak, dekoráció, tisztaság 

o Az intézményben zajló bárminemű tevékenység. 

o Az ellenőrzések tapasztalatairól feljegyzést készít. 

4.4. Elemzés 

 Strukturális elemzés egy adott helyzetre vonatkozóan: egy adott tanév tanulmányi 

eredményei, hiányzási statisztikái, verseny- és vizsgaeredmények, szabadidős 

programok statisztikái, óraelmaradások, tanári hiányzások.  

 Komplex elemzés: az adott helyzet előzményei, körülményei, előidéző okai. 

 A pedagógiai tervek készítésekor bizonyos jelenség története, fejlődése és 

tendenciái. 

4.5. Értékelés 

 Írásbeli jelentés az iskolafenntartó, szakmai, irányító intézmények számára 

 Informatív jellegű írásbeli beszámoló a tantestület számára 

 Személyre szóló írásbeli minősítés 

 Egyéni szóbeli értékelés 

 Csoportos szóbeli értékelés 

 Testületi értékelés 

4.6. Döntés 
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 Stratégiai fontosságú döntéseket a tanári kar hozza az igazgatóval közösen. A 

személyes felelősséget úgy vállalhatja, ha maximálisan részt vesz a döntések 

előkészítésében. 

 Gondoskodik arról, hogy mindazok tájékozódhassanak, akiket illet a döntésekről, 

annak indokairól és várható következményeiről. 

 

5. A munkakör egyéb jellemzői 

5.1. Munkakörülmények 

 Iroda a kollégium és a gimnázium épületében. 

 Számítógép áll rendelkezésére. 

 Vezetékes telefon és meghatározott keretösszegig mobiltelefon használata 

biztosított. 

 1. számú jogosultsággal kulcs használata. 

5.2. A munkakör különleges ismérvei: 

 Az igazgató felsőfokú német nyelvismerettel rendelkezik. 

 Kapcsolatot tart a partnerintézményekkel. 
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Intézményvezető helyettes 

 
1. Heti munkaidő: 40 óra, a tanév eleji megállapodás alapján beosztva 
2. Főbb felelősségek, munkaköri kapcsolatok és tevékenységek összefoglalása 

2.1. A feladatkör rövid leírása: Az igazgatót annak akadályoztatása esetén helyettesíti, 

intézkedéseit, a tagintézmény-vezetőkkel egyeztetve teljes felelősséggel és jogkörrel 

hozza 

2.2. Közvetlen felettese:  Valeria Koch Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium igazgatója  

2.3. Az általános igazgatóhelyettese felettese: 

A reál (matematika, fizika, informatika) munkaközösségek tagjainak 

2.4. Betegség, szabadság esetén helyettesíti: Az intézmény pénzügyi 

kötelezettségvállalásaiban, vele egyeztetve, az igazgatót.  

2.5. Betegség, szabadság esetén az igazgató helyettest helyettesítik:  a tagintézmények 

vezetői 

3. Hatáskörök: átruházott hatáskörök 

3.1. Döntési hatáskör: 

Az egész intézmény szervezési ügyeiben.  

3.2. Aláírási, utalási jogosultság 

Pénzügyi kötelezettségvállalás esetén az igazgatóval egyeztetve. 

3.3. Gazdálkodási jogosultság 

 A szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére javaslatot tesz az 

intézményi tanácsnak. 

 Az intézményi költségvetésben elkülönített, a költségvetésben rögzített és az 

intézményi tanács által jóváhagyott éves szervezési ügyekre fordítható keret. 

3.4. Rendelkezési jogosultság 

 Önállóan és teljes felelősséggel intézi a pedagógusok heti órarendjének beosztását, 

alkalomszerű módosítását.  

 Az érettségire történő jelentkeztetést, az érettségi megszervezését. 

 Az OKTV szervezését és bonyolítását 

 Az intézményi, iskolai adminisztrációt 

 Gondoskodik a kincstárnok, az oktatástechnikus, karbantartó útján a hibás, 

balesetveszélyes eszközök javításáról, a baleseti veszélyforrások megszüntetéséről. 

4. A munkakör egyéb jellemzői 

4.1. Munkakörülmények 

 Iroda a gimnázium épületében. 

 Számítógép áll rendelkezésére. 

 Vezetékes telefon és meghatározott keretösszegig mobiltelefon használata 

biztosított. 

 1. számú jogosultsággal kulcs használata. 

5. A munkakör különleges ismérvei: 

5.1. Az intézményi tanügyi adminisztráció legfelső szintű irányítója.  

5.2. Az általános igazgatóhelyettes közoktatási vezetői végzettséggel és magas szintű 

számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik. 

5.3. Elektronikus úton kapcsolatot tart az OM-mel és a közoktatási adatnyilvántartó és 

vizsgaszervező intézményekkel. 

6. Azok az időszakok, amelyekben túlmunka teljesítése várható 

6.1. Folyamatosan: Túlmunka- nyilvántartások, pedagógusok adminisztrációs 

tevékenységének ellenőrzése. 
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6.2. Augusztus vége-szeptember közepe: Az órarend elkészítése, a tanév megkezdésének 

technikai megszervezése, szakkörök, túlórák meghatározása. 

6.3. Október- november-december: OKTV jelentkeztetés, lebonyolítás beosztása 

6.4. Január: Intézményi tanulmányi átlagok kiszámítása, teljesítmény-elemzés 

6.5. Február- március: Jelentkezés érettségire-felvételire.  

6.6. Május-június: Írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák, tanévzárás megszervezése. A 

következő tanév tantárgyfelosztásának véglegesítése. 

 

7. Ellenőrzés-értékelés 

7.1. Intézményi szintű és iskolai tanügyi adminisztráció 

7.2. Tanügyi dokumentumok 

7.3. A felügyelt munkaközösség tanárainak munkája 

7.4. Taneszköz beszerzés, eszköztervezés koordinátora 

 

8. A munkakörben elvégzendő feladatok és tevékenységek jegyzéke 

8.1. ellenőrzi az igazgató utasításainak, az intézményi tanács döntéseinek és a 

nevelőtestületi határozatok végrehajtását, az igazgató útmutatásai szerint intézkedik 

az intézmény mindennapi életében, 

8.2. a nevelőtestület tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek, részt vesz 

a testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, vitájában, támogatja 

végrehajtásukat, 

8.3. elkészíti a tanárok munkabeosztását, megszervezi és ellenőrzi az esedékes ügyeletet, 

8.4. minden hónap 5-éig elkészíti a tanárok túlóra-kimutatását a naplók ellenőrzése 

alapján, 

8.5. statisztikai adatszolgáltatást végez 

8.6. tervezi, szervezi az osztályok, tanulócsoportok elhelyezését, a tanulócsoportok 

kialakítását 

8.7. legkésőbb március 31.-ig elkészíti a következő tanév tantárgyfelosztásának 

tervezetét a munkaközösség-vezetők javaslatai és az iskolavezetés iránymutatása 

alapján 

8.8. javaslattevő jogkörrel bír a pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerésére 

8.9. közreműködik a pályázatok elkészítésében 

8.10. a nevelőtestület véleményének figyelembevételével meghatározza a nevelőtestület 

tárgyi feltételeinek javítását, szinten tartását, és javaslatot tesz a költségvetésből 

biztosítható anyagi eszközök beszerzésére 

8.11. közreműködik az iskola helyiségeinek egyéb célú hasznosításában 

8.12. felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, a jelentkező problémák azonnali jelzéséért 

8.13. évente tervet készít az intézményt érintő szakmai fejlesztési elképzelésekről 

8.14. Figyelemmel kíséri az általa felügyelt szakmai munkaközösségek munkáját, azt 

koordinálja, szükség esetén segíti 

8.15. a személyiségjogot érintő (tanári, szülői, gyermeki), illetve titkosnak minősített 

információkat megőrzi, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében jár el. 

 

 



Koch Valéria Iskolaközpont  SzMSz 

 

Óvodai intézményegység vezető  
 

1. A pedagógiai munka irányítása 

 Az óvodavezető az óvoda szakmai vezetője, irányítója, képviselője. Vezetői munkáját 

egyszemélyi, egyéni felelőséggel végzi. 

2. Felelős az óvoda helyi nevelési programban, minőségirányítási programban foglaltak 

megvalósításáért. 

 Az óvoda éves pedagógiai munkatervéhez a kiemelt feladatok megjelölése, 

elfogadtatása, munkaterv, házirend, munkarend elkészítése. 

 Az óvodai csoportok nevelő-oktató munkájához útmutatás, segítségnyújtás. 

 A nevelő, munkatársi értekezletek előkészítése, lebonyolítása. 

 A pedagógiai felkészültség, munka ellenőrzése, elemzés értékelése. 

 Szakmai munkaközösségek segítése. 

 Az ön-, és továbbképzés ösztönzése. 

3. A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyítése. 

 Szülői értekezletek, nyílt napok, fogadóórák nyomon követése, segítése. 

 A tehetséggondozás, a felzárkóztatás és az egyéni fejlesztés figyelemmel kísérése. 

4. Intézményen kívüli szakmai, egyéb tapasztalatcsere szervezése. 

5. Az óvónők adminisztrációs munkájának ellenőrzése. 

 A pályázatokon való részvétel ösztönzése, segítése. 

 Munkakapcsolat kialakítása a társszervekkel, háttérintézményekkel. 

 Nevelési, szociális segítséget nyújt, tapasztalatait a nevelőkkel megosztja. 

 Napi szervezési feladatok ellátása. 

6. A munkaügyi teendők lebonyolítása 

 Új dolgozó felvételekor javaslatot tesz annak személyére. 

 Javaslatot tesz az anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlásánál a személyekre.  

 A munkafegyelem betartatása, ellenőrzése. 

 A szabadságolási terv jóváhagyása, nyilvántartása.  

7. Gazdálkodási feladatok ellátása 

 Javaslatot tesz az éves költségvetés megtervezésére, felhasználására.  

 Az óvoda fenntartásával, fejlesztésével karbantartásával kapcsolatos munkák 

felmérése, konzultáció a gazdasági vezetővel. 

 Az új eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése. 

 Selejtezésben, leltározásban részvétel, annak megszervezése a tagintézményben. 

 Mennyiségi vagyonnyilvántartás vezetésének ellenőrzése. 

 A térítési díjak csökkentésére a fenntartó által biztosított keretösszeg igazságos 

elosztása, kezelése, a gyermekvédelmi megbízottal. 

 Az 50 %-os díjkedvezményben, illetve rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők esetében határozatok, igazolások, adagok nyilvántartása. 

 Az étel minőségének, mennyiségének és kiosztásának ellenőrzése. 

8. Tanügy - igazgatási feladatok elvégzése 

 Az óvoda törzskönyvének vezetése. 

 A gyermekfelvétel megszervezése, lebonyolítása. 

 A gyermekcsoportok kialakítása. 

 A pedagógusok és dajkák beosztása, munkarendjének kialakítása. 

 A gyermekcsoportok mulasztási naplójának ellenőrzése. 

 Az éves statisztika elkészítésének ellenőrzése. 

 A beiskolázás megszervezése, a lebonyolítás segítése. 
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 A munka- és balesetvédelmi oktatás ellenőrzése. 

 A nyári terv elkészítése. 

 Az irattár ellenőrzése. 

 A belső ellenőrzés elvégzése. 

 Továbbképzési terv, beiskolázási terv elkészítése az Iskolaközpont felé. 

 Továbbképzési keretösszeg, szakmai továbbképzésre fordítható keretösszeg 

elszámolása az Iskolaközpont felé. 

 Pedagógus könyvtámogatás elszámolása az Iskolaközpont felé. 

 Pedagógusigazolványok nyilvántartásának ellenőrzése. 
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Intézményvezető helyettes (általános iskolai intézményegységre) 
 

1. Heti munkaidő: 40 óra, év eleji megállapodás alapján beosztva 

2. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

2.1. A feladatkör rövid leírása: Az általános iskola működésével-működtetésével 

kapcsolatos ügyekben, nevezetesen a pedagógiai program, az éves program 

végrehajtásában, a szülőkkel és diákokkal való kapcsolattartásban, az általános iskola 

által szervezett és kezdeményezett programok lebonyolításában illetékes. 

2.2. Közvetlen felettese: Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

igazgatója  

2.3. Az általános iskolai tagintézmény-vezető helyettes a felettese: 

 Az általános iskola valamennyi közalkalmazott és megbízási szerződés alapján 

foglalkoztatott dolgozójának. 

 Az általános iskolai német nemzetiségi - és osztályfőnöki munkaközösségek tagjai 

 Betegség, szabadság esetén helyettesíti: Az általános iskolát érintő valamennyi 

ügyben az igazgatót 

 Betegség, szabadság esetén az általános iskolai tagintézmény-vezetőt helyettesíti: az 

általános iskolai igazgatóhelyettes 

3. Hatáskörök: átruházott hatáskörök 

3.1. Döntési hatáskör: 

 Az általános iskolai munka szervezésével, a pedagógiai program végrehajtásával 

kapcsolatos valamennyi ügyben. 

 Megállapodás alapján a Szülői Szervezet által kezelt pénzügyi források 

felosztásában. 

3.2. Aláírási jogosultság 

Az általános iskolai munka szervezésével, a pedagógiai munka végrehajtásával 

kapcsolatos ügyiratokon. 

3.3. Gazdálkodási jogosultság 

 A Szülői Szervezet által juttatott pénzügyi források felosztása és felhasználása. 

 A szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére javaslatot tesz az 

intézményi tanácsnak. 

 Az intézményi költségvetésben elkülönített, a költségvetésben rögzített és az 

intézményi tanács által jóváhagyott éves keret. 

3.4. Rendelkezési jogosultság 

 Önállóan és teljes felelősséggel intézi a pedagógusok munkaidő-beosztását, 

alkalomszerű módosítását. 

 A hiányzó pedagógus helyettesének, a tanórák átcsoportosítása ügyében. 

 Az általános iskolában tanító pedagógusok munkaköri leírásának elkészítése, éves 

felülvizsgálata. 

 A szükséges tanügyi nyomtatványok kiválasztása, megrendelése. 

 Kiemelt figyelemmel gondoskodik az általános iskolában a lemaradó, különleges 

nevelést-oktatást igénylő tanulók foglalkozásainak megszervezéséről. 

 Gondoskodik a kincstárnok, az okatástechnikus, karbantartó útján a hibás, 

balesetveszélyes eszközök javításáról, a baleseti veszélyforrások megszüntetéséről. 

4. A munkakör egyéb jellemzői 

4.1. Munkakörülmények 

 Iroda az általános iskola épületében. 

 Számítógép áll rendelkezésére. 
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 Vezetékes telefon és meghatározott keretösszegig mobiltelefon használata 

biztosított. 

 1. számú jogosultsággal kulcs használata. 

5. A munkakör különleges ismérvei: 

 A tagintézmény-vezető felsőfokú német nyelvismerettel rendelkezik. 

 Kapcsolatot tart a partnerintézményekkel. 

 Irányítja és koordinálja a diákönkormányzattal való kapcsolatokat. 

 Irányítja és koordinálja a nyelvi és népismereti képzési területet. 

6. Azok az időszakok, amelyekben túlmunka teljesítése várható 

 Folyamatosan: Az igazgató irányításával –vele egyetértésben- tervezi, szervezi, 

ellenőrzi és értékeli az általános iskola pedagógiai, tanügy-igazgatási munkáját, az 

IMIP végrehajtását az általános iskolában. Ellenőrzi az alapdokumentumok 

előírásainak érvényesülését (Közoktatási Törvény, Szervezeti és Működési Szabályzat, 

diákönkormányzati munka) 

 Augusztus vége-szeptember közepe: A tanév programjának megtervezése, 

munkaközösségi megbeszélések vállalásainak beépítése a feladatok közé, 

dokumentumok ellenőrzése, szervezési kérdések. 

 Szeptember: A jelentkezések alapján és a szülőkkel egyeztetve meghatározza a 

napközis csoportok számát és felelős azok költség hatékony működéséért. 

 Október: Óralátogatások meghatározott terv szerint. Az óvodai előkészítő szervezeti és 

személyi feltételeinek biztosítása. 

 November-december: Készülődés az adventi-karácsonyi ünnepekre. 

 Január: Farsangi bál előkészítése. Félévzárás: osztályozó konferenciák. Óvodai 

tájékoztatók. 

 Február- március: Szervezi a nyolcadikosok jelentkeztetését és pályairányítását a 

középfokú iskolába. Koordinálja az OÁTV-re és egyéb versenyekre való jelentkezést 

és felkészítést. A beiratkozások előkészítése és lebonyolítása. 

 Április: A Koch Valéria Napok programjának megszervezése 

 Május-június: Koordinálja az év végi feladatok szervezett végrehajtását. 

7. Ellenőrzés-értékelés 

 Környezeti kultúra 

 Épület, osztálytermek rendje, tisztasága 

 Tanügyi dokumentumok 

 A tanári csoportok munkája 

 A tanári teljesítmény 

 A programok hatékonysága 

8. A munkakörben elvégzendő feladatok és tevékenységek jegyzéke 

 felelősséggel tartozik az általános iskola szakszerű és törvényes működéséért, 

pedagógiai munkájáért, 

 az ifjúságvédelmi feladatokért, 

 a nevelő- és oktató munka feltételeinek megteremtéséért, 

 a tanulóbalesetek megelőzéséért, 

 a tagintézmény rendezvényeiért 

 a pedagógusok útján gondoskodik a beiskolázott első osztályosokat küldő óvodák 

tájékoztatásáról a kisgyermekek előmeneteléről 

 a pedagógusok útján gondoskodik a szülők folyamatos tájékoztatásáról (észrevételek, 

javaslatok, kiemelkedő tanulmányi és közösségi teljesítmények, tanulmányi 

eredmények, viselkedésnormák, aktív intézményi megnyilvánulások, örömök, gondok 
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 javaslattevő jogkörrel bír a pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerésére 

 közreműködik a dolgozók minősítésének elkészítésében 

 részt vesz az intézmény pedagógiai programjának elkészítésében, annak 

felülvizsgálatában és gondoskodik az általános iskola helyi tantervéről 

 közreműködik azon dolgozók személyi anyagának karbantartásában, akiknek ő a 

felettese 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, a jelentkező problémák azonnali jelzéséért 

 évente tervet készít az általános iskolát érintő szakmai fejlesztési elképzelésekről 

 Figyelemmel kíséri az általa felügyelt szakmai munkaközösségek munkáját, azt 

koordinálja, szükség esetén segíti 

 az általános iskolát érintő kérdések megtárgyalásakor részt vesz az iskolaszék ülésén 

 az igazgatóval egyeztetve lehetővé teszi a dolgozók továbbképzését, továbbtanulását. 

 Minden naptári év február végéig felosztja az általános iskolára eső továbbképzési 

keretet, figyelembe véve az intézményi tervben rögzített prioritásokat. 
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A kollégiumi intézményegység vezető 
 

1. Heti munkaidő: 40 óra, év eleji megállapodás alapján beosztva 

2. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

2.1. A feladatkör rövid leírása: A kollégium működésével-működtetésével kapcsolatos 

ügyekben, nevezetesen a pedagógiai program, az éves program végrehajtásában, a 

szülőkkel és diákokkal való kapcsolattartásban, a kollégium által szervezett és 

kezdeményezett programok lebonyolításában illetékes. 

2.2. Közvetlen felettese: Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium igazgatója 

2.3. A kollégiumi igazgató felettese: 

A kollégium valamennyi közalkalmazott és megbízási szerződés alapján 

foglalkoztatott dolgozójának 

2.4. Feladatai:  

 a kollégium életét szervezi 

 a pénzügyekben dönt az igazgatóval és kincstárnokkal egyeztetve 

2.5. Ellenőrzi 

 a házirend megtartását, 

 az alkalmazottak munkáját, 

 a nevelő-oktató munkát 

 a Kollégiumi Tanács jogkörébe tartozó döntések végrehajtását 

3. Képviseli az intézményt szakmai fórumokon 

4. Átruházott munkáltatói jogkörök 

4.1. nevelők alkalmazása, kiválasztása az igazgatóval egyeztetve, 

4.2. nevelő-oktató munkát segítők alkalmazása  

4.3. fegyelmi felelősségre vonásuk 

5. Kötelezettségvállalás a kollégiumra vonatkozóan  

6. A Kollégiummal kapcsolatos kiadmányozás 

7. Irányítja  

7.1. kollégium nemzetiségi képzési és nevelési programját 
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Gazdasági vezető 
 

1. Az igazgató nevezi ki. 

2. Feladatai: 

2.1. Az igazgató gazdasági helyetteseként biztosítja a közoktatási intézmény működéséhez 

szükséges tárgyi, pénzügyi, gazdálkodási feltételeket. Betartja és betartatja a 

közoktatási intézmény működésével kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi 

jogszabályokat.  

2.2. Gazdasági területeket érintő ügyekben döntés előkészítőként javaslatokat tesz az 

igazgatónak, megszervezi és ellenőrzi ezen döntések végrehajtását. 

2.3. Az intézmény kötelezettségvállalásait nyilvántartja, ellenjegyzi azokat ill. 

kötelezettségeket vállal az igazgatóval egyeztetve. 

2.4. Elkészíti és nyomon követi az intézmény  

 Gazdasági terveit, költségvetését és annak módosításait 

 Beszámolóit 

 Adatszolgáltatásait 

3. Felelős 

3.1.  az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért 

3.2. Gondoskodik az intézmény folyamatos működéséhez szükséges pénzgazdálkodásról, 

pénzellátásról, a bevételek beszedéséről. 

3.3. Irányítja, illetve közvetlenül végzi a vagyonkezelést (beszerzés, nyilvántartás, 

leltározás) 

3.4. Vezeti a személyi nyilvántartást, gondoskodik a bér- és munkaügyi szabályok 

betartásáról. 

3.5. Elkészíti, gondozza a gazdálkodáshoz, működéshez szükséges szabályzatokat 

(pénztárkezelési -, leltározási- , selejtezési szabályzat) 

4. Gondnoki tevékenysége révén  

4.1. gondoskodik az intézmény zavartalan működtetéséről, intézkedik az esetleges 

meghibásodások elhárításáról. 

4.2. A gazdasági területeken dolgozók valamint a technikai személyzet felett gyakorolja 

az igazgató által ráruházott munkáltatói jogokat. 

4.3. Különös hangsúlyt fektet az intézményhez tartozó létesítmények hasznosítására és 

ezzel a bevételek növelésére. 

4.4. Kapcsolatot tart a fenntartóval, a helyi önkormányzattal, az állami szervekkel (APEH, 

MÁK), képviseli az intézményt a kollégiummal szerződésben álló cégeknél. 

5. A munka-és tűzvédelmi feladatokat közvetlenül irányítja és ellenőrzi 
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A könyvtáros  
 

1. Munkakör megnevezése:  a diák- és tanári könyvtár vezetése. 

2. Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója. 

3. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

 az iskolai könyvtár kezelője 

 gondoskodik a gyűjtőkör szerinti állománygyarapításról 

 feldolgozza a beérkező állományt 

 a munkaközösség-vezetőkkel közösen igényfelmérést végez a szakkönyvek beszerzését 

illetően 

 meghatározott időközönként elvégzi a leltározást és a selejtezést, erről jegyzőkönyvet 

készít 

 könyvtárhasználati ismetető órákat tart minden évfolyam számára 

 a szaktanárok könyvtári óráira előkészíti a megrendelt anyagot 

 folyamatosan építi a szerzői és címkatalógust 

 a könyvek elrendezésével, könyvjelző "fülekkel" segíti a könnyebb tájékozódást 

 a folyóirat-olvasóban biztosítja az anyag hozzáférhetőségét 

 letéti állományt kölcsönöz a szaktantermek részére 

 a hét 5 munkanapján kölcsönzést tart 

 az osztályfőnök közreműködésével értesíti a tanulót a könyvek késedelmes 

visszahozataláról 

4. Különleges felelőssége 

 könyvtár-gyarapítási céllal pályázatokon vesz részt 

 a dolgozók, továbbtanulók igénye szerint könyvtárközi kölcsönzést végez 

4.1. Vagyonért 

 aláírásával anyagi felelősséget vállal a könyvtárban elhelyezett eszközökért 

 jegyzőkönyvet ír alá a biztonsági zár kulcsainak átvételéről, elhelyezéséről (1 db 

saját használatra, 1 db a tűzszekrényben, 1 db a portán) 

 a leltározás ideje alatt felel az intézmény pecsétjéért 

 az elveszett könyveket - számla ellenében - megtérítteti 

 a megrongálódott könyveket a szakkörökkel megjavíttatja 

4.2. Tervezésért 

 a költségvetés készítésekor javaslatot tesz a fejlesztésre szánt összeg mértékére 

 az ajánlott irodalomról felmérést és fejlesztési tervet készít 

5. Ellenőrzés foka 

 folyamatosan ellenőrzi a kölcsönzési határidőket 

 figyelemmel kíséri a költségvetési pénzfelhasználást 

 ellenőrzi a nyílászárók biztonságát, tűzoltó készülékek épségét 

6. Kapcsolatok 

 részt vesz a havi munkamegbeszéléseken, ismerteti, ill. tanulmányozásra ajánlja a 

frissen megjelenő ifjúsági és szakirodalmat, periodikákat 

 részt vesz a könyvtárosok továbbképzésén 

 kapcsolatot tart a diákújság szerkesztőjével és segíti munkáját 

 részt vesz az iskolában szervezett számítógépes tanfolyamon 

7. Munkakörülmények 

 munkahelye a könyvtárban van 

 íróasztala a könyvtárban 

 iskolán kívüli munkakapcsolatait a könyvtár telefonján bonyolítja le 
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 irodai munkájához irodaszert, papírt biztosít a munkáltató 

8. Járandóság 

 a bérbesorolás szerint, valamint 13. havi illetmény 

 versenyeken való részvételért útiköltséget és tanulókíséreti díjat kap 

 sikeres verseny esetén és a felkészítésért a Kollektív Szerződés szerinti céljutalomban 

részesül 
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A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
 

Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges 

feltételekről.  

A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatni kell a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető 

fel.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:  

 az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol 

és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel,  

 a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – 

családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét,  

 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató 

értesítse a gyermekjóléti szolgálatot,  

 a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,  

 a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója 

indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás 

természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében,  

 az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a 

gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, 

nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti 

otthona stb.) címét, illetve telefonszámát,  

 az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 

keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program 

kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén 

intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás 

nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére.  

 az iskolaorvossal és a védőnővel együttműködve kiemelt figyelmet fordít a 

szenvedélybetegségek megelőzésére, illetve a gyógyult szenvedélybeteg tanulók 

beilleszkedésének elősegítésére.  

 Folyamatosan vezeti a veszélyeztetett gyermekek nyilvántartását 

(120/1974./MK.24./OM sz. utasítás 45/A  § 3.bek. alapján a Gyüsz II.r.sz. 

nyomtatványon). A nyilvántartási lapokat évente legalább egy alaklommal egyezteti a 

Gyámhatósággal. Óvodaváltozás, óvodából iskolába lépés esetén gondoskodik arról, 

hogy a fogadó intézmény vezetőjének címzett bizalmas küldeményként továbbítsák. 
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Tűzvédelmi megbízott munkaköri leírása 
 

 A tűzvédelmi megbízott köteles részt venni a vonatkozó rendeletben előírt 

tanfolyamon  

 Köteles figyelemmel kísérni a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, ezen 

belül: 

o a nyílt láng, a dohányzás tilalmára vonatkozó táblák kifüggesztését, a 

rendelkezés betartását, 

o a tűzoltó készülékek minőségi és ellenőrzési jegyének meglétét és 

érvényességét, 

o a helyiségek tűzvédelmi utasításának megfelelőségét és a megfelelő tiltó 

táblák kifüggesztését, 

o hiányosság esetén intézkedést kérni az intézmény vezetőjétől. 

 Köteles elősegíteni, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi előírásokat, a tűzoltó 

felszerelések és készülékek kezelését, valamint a tűzjelzés módját, a riasztás, a mentés 

és a tűzoltás lehetőségeit. 
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Munkavédelmi megbízott 
 

 A munkavédelmi megbízott köteles részt venni, a vonatkozó rendeletben előírt 

tanfolyamon  

 Köteles figyelemmel kísérni a munkavédelmi szabályok, előírások megtartását, ezen 

belül: 

o A munkavédelemre vonatkozó tilalmi táblák kifüggesztését, a rendelkezés 

betartását, 

o A munkavédelemmel kapcsolatos hiányosság esetén intézkedést kérni az 

intézmény vezetőjétől 

 Köteles elősegíteni, hogy a dolgozók megismerjék a munkavédelmi előírásokat, a 

munkavédelmi eszközök kezelését, használatát, valamint a baleset bekövetkezte utáni, 

szükséges teendőket. 

 Elvégzi a beosztott dolgozók gyakorlati munkavédelmi oktatását. Összeállítja az 

oktatási anyagot. 

 Javaslatot tesz a munkavédelmi intézkedési tervek tartalmára és anyagi fedezetére. 

 Elkészíti a munkavédelmi intézkedési tervet. 

 Vezeti a munkavédelmi statisztikát. 

 Összeállítja a munkavédelmi beszámoló jelentést. 

 Nyilvántartást vezet az óvoda munkavédelmi vizsgáira kötelezett dolgozóiról. 

 Kivizsgálja a baleseteket. 

 Részt vesz a munkavédelmi szemlén, elkészíti a szemle jegyzőkönyvét. 

 Szükség esetén segíti a dolgozók munkavédelmi vizsgára való felkészülését. 
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4. számú melléklet 
 

Adatkezelési szabályzat 
 

1. Általános rendelkezések 

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta a 2003. évi XLVIII. törvényt a 

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

LXIII. törvény módosításáról. 

 

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg. 

 

a) Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban „adatvédelmi törvény”) 

- A 2003. évi XLVIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról 

- A közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény 

b) Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény végrehajtásának biztosítása 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése 

- azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az 

intézmény nyilvántart 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése 

- az adatok továbbítási szabályainak rögzítése 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének 

közlése. 

 

 Összefoglalva, tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek egyértelmű 

és részletes tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 

az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 

adatokat. 

 

 

1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

 

a.) A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium működésére 

vonatkozó adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a 

nevelőtestület 2009. szeptember  .-i értekezletén elfogadta. 
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Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta az 

iskola szülői választmánya és a diákönkormányzat, véleményezési jogát gyakorolta az 

intézmény közalkalmazotti tanácsa, amelyet a zárófejezetben aláírásukkal igazolnak. 

 

b.) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik az iskola 

könyvtárában a könyvtár nyitva tartása alatt, valamint az iskola titkárságán. A 

dokumentumok megtekinthetők az iskola informatikai hálózatán. Tartalmáról és 

előírásairól a tanulókat és szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb 

esetekben az igazgató ad felvilágosítást. 

 

1.3 Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

 

a.) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, valamennyi 

közalkalmazottjára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

b.) Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

c.) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített 

közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, erről a 

munka törvénykönyve 76. § (-6)-(7) bekezdése, valamint a 76/B § szakaszai szerint 

készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. 

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 

A nyilvántartott adatok körét a közoktatási törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezete rögzíti. 

Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint: 

 

2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 

 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok: 

a) név, születési hely és idő, állampolgárság 

b) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám 

c) 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 

 munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 

kártérítésre kötelezés, 

 munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az 

azokat terhelőtartozás 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 fennállótartozásai, azok jogcímei 

 a több adat az érintett hozzájárulásával. 
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A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények 

átutalása céljából kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát. 

 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

 

A közoktatási törvény alapján nyilvántartott tanulói adatok: 

 

a) a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és 

tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a 

tartózkodási jogcíme és tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

b) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma 

c) tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

 felvételivel kapcsolatos adatok 

 a tanulómagatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok 

 a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok 

 a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok 

d)  a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozók adatok 

e)  a tanuló diákigazolványának sorszáma 

 a tanuló azonosító száma (diákigazolványban szerepel) 

f) a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

   

3. Az adatok továbbításának rendje 

 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

3.2 A tanulók adatainak továbbítása 

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

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat 

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos 

nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, iskolaváltás esetén az 

új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének 

d) a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat 

e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, 

felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási 

intézményhez és vissza 

f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek (iskolaorvos, 

fogorvos), a tanuló egészségügyi állapotának megállapítás céljából 

g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 
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veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából (gyermekjóléti szolgálat, 

illetékes jegyző) 

h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartása céljából. 

 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban 

biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (például ingyenes tankönyvellátás, 

tanulók 50 %-os étkezési kedvezménye) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E 

célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre valójogosultsága. 

 

 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

 
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért 

az intézmény igazgatója az egyszemélyi felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább 

szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő pedagógusokat, a gazdasági 

igazgatóhelyettest, a munkaügyi előadót és az iskolatitkárt hatalmazza meg. 

 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el. 

 

Az igazgató személyes feladatai: 

 a 2.2 fejezet a) és b) szakaszába meghatározott adatok továbbítása 

 a 3.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása 

 a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres 

ellenőrzése 

 a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése 

 a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és 

tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új 

iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének 

 a 2-2 fejezet f) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének 

elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése. 

 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat 

látnak el az alábbi közalkalmazottak a beosztás után részletezett tevékenységi 

körben: 

 

Igazgatóhelyettesek: 

 a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a c), f) 

szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért, 

 a 3.2 fejezet e), f), h) szakaszaiban szereplő adattovábbítás. 

 

       Gazdasági igazgatóhelyettes: 

 beosztottjainak az érvényes munkaköri leírások szerint feladatait 

továbbadhatja, a munkaügyi előadó munkájának rendszeres ellenőrzését 

ellátja 

 a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben 

meghatározott esetekben 
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 Munkaügyi előadó: 

 a 2.1 fejezet c) szakasza szerint munkaviszonyra, közalkalmazotti 

jogviszonyra vonatkozó összes adat kezelése 

 kezeli a közalkalmazottak bankszámlájának számát 

 a pedagógusok és alkalmazottak személyi anyagának kezelése 

 a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása. 

 

       Iskolatitkár: 

 a tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezet a), b), c), d) szakaszai szerint 

 a pedagógusok és alkalmazottak adatainak kezelése a 2.1 a) és b) 

szakaszai szerint, 

 adatok továbbítása a 3.2 d) szakaszában meghatározott esetben. 

 

      Osztályfőnökök: 

 a 3.2 fejezet c) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: 

Magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az 

érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőknek 

 a 22. fejezet a) és b) szakasz szerint a tanulói adatkezelése. 

 

       Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 

 a 2.2 fejezet c), d) szakaszában szereplő adatok 

 a 3.2 fejezet g) szakaszában szereplő adattovábbítás. 

 

       Az érettségi vizsgabizottság jegyzője: 

 a 3.2 fejezet c) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, 

szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása az 

érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, adattovábbítás a 

vizsgabizottság számára. 

 

       Az iskola weblap szerkesztésével megbízott: 

 beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, 

diákoktól és szülőktől, akik a weblapon személyes adatokat tartalmazó 

információk jelennek meg 

 beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és 

diákoktól, akikről kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik 

meg a honlapon (a csoportképeken szereplő személyektől hozzájárulást 

kérni nem szükséges) 

 a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben 

írásos. 
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5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása 

 

5.1 Az adatkezelés általános módszerei 

 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

a. nyomtatott irat 

b. elektronikus adat 

c. az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 
Az adatközlő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők. Az oktatási miniszter az 

elektronikus módszert kötelezően is elrendelheti. 

 

 

5.2 Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

        

5.2.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz 

felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 

közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

 A személyi iratok köre az alábbi: 

 a közalkalmazott személyi anyaga 

 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (például 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok) 

 a közalkalmazott bankszámlájának száma 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat 

tartalmazó iratok. 

         

5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek 

alapja: 

 a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése 

 bíróság vagy más hatóság döntése 

 jogszabályi rendelkezés. 

 

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

 az intézmény vezetője és helyettesei 

 az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese és – munkaköri leírásuk alapján – 

beosztottai 

 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (például adóellenőr, tb-ellenőr, 

revizor) 

 saját kérésére az érintett közalkalmazott. 

 

5.2.4 A személyi iratok védelme 

       A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 
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 az intézmény igazgatója 

 az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese 

 az adatok kezelését végző munkaügyi előadó, illetve diákoknál az iskolatitkár 

 

      A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok 

továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes 

adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat 

továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása 

 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a 

közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és 

jelen szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon 

kívül más anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően 

csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított 

gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

 

A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás, amely szabályzatunk mellékletét képezi. A 

közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a 

továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás ki kell nyomtatni a következő esetekben: 

 a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor 

 a közalkalmazott áthelyezésekor 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor 

 ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles 

tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az 

adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a 

felelős. Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag 

karbantartását a gazdasági igazgatóhelyettes és az iskolatitkár végzik. 

 

 

 

5.3 A tanulók személyi adatainak vezetése 

  

5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme 

 A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek: 

 az intézmény igazgatója 

 az igazgatóhelyettesek 

 az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese 

 az iskolatitkár 
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Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. 

Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a 

személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az 

adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az 

elküldés után a hálózatról való törlés) kell tennie. 

 

 

5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

 

 A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók 

személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat 

szerint kezeli. A diákok személyi adatai között a 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más 

anyag nem tárolható. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi 

nyilvántartásokban kell őrizni: 

 összesített tanulói nyilvántartás 

 törzskönyvek 

 bizonyítványok 

 beírási napló 

 osztálynaplók 

 a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma 

 

5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás 

 

 Célja, az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása, a 

szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása tanügy-igazgatási feladatok 

folyamatos ellátása céljából. 

 Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

 a tanuló neve, osztálya 

 születési helye és ideje, anyja neve 

 állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma 

 a tanuló általános iskolájának megnevezése. 

 

A nyilvántartást az igazgató utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói 

nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig első alkalommal papír alapon készül, majd 

a továbbiakban számítógépes módszerrel vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói 

nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért az iskolatitkár felelős. 

Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói nyilvántartás 

másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell. 

A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül 

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

átvezetéséről. 
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5.4 Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje. 

      

5.4.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 

 Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 

jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

 A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, 

amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló, illetve 

gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen 

célból és milyen terjedelemben továbbították. 

 A közalkalmazott a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló 

nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján 

kérheti. 

 Az érintett közalkalmazott, tanuló, illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 

feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 

intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, 

közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást. 

5.4.2 Az érintett személyek tiltakozási joga 

 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 

az adatkezelést törvény rendelte el, 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az intézmény igazgatója – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást 

köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap 

alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a 

további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, 

valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni 

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak 
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közlésétől számított 30 napon belül – az adatvédelmi törvény szerint bírósághoz 

fordulhat. 

 

5.4.3 A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

 

    Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az 

érintett közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

 

 

      Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban    

meghatározott, és e szabályzatban jelzett közösségek egyetértésével. 
 

 

Pécs, 201……………………………… 

 

 

 

        ………………………………………. 

                  igazgató 

 

 

 

 

A közalkalmazotti tanács képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy az adatkezelési szabályzat elkészítése során véleményezési jogunkat 

gyakoroltuk. 

 

 

        ………………………………………… 

             a közalkalmazotti tanács elnöke 

 

 

 

 

       Az iskola szülői munkaközössége, illetve az iskolai diákönkormányzat képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az adatkezelési szabályzat 

elkészítéséhez és elfogadásakor egyetértési jogunkat gyakoroltuk. 

 

 

 

  ………………………………….  ………………………………………….. 

    a szülői munkaközösség elnöke              a diákönkormányzat vezetője 
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5. számú melléklet 
 

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, 

ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS 

(FEUVE) 

SZABÁLYZATA 

 

I. Bevezetés 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 121. §. (1). bekezdése, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) sz. Korm. rendelet alapján, a 

pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium megalkotja a 

munkafolyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló szabályzatát. 

 

II. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó 

általános szabályok 

 
1. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 121. §-a, valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) sz. Korm.rend. 155 §-a határozza meg. 

2. A FEUVE fogalma 

A FEUVE az Áht. 121.§-ában meghatározott ellenőrzés. 

A FEUVE a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium gazdálkodásért 

felelős szervezeti egységének az első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszere. 

A pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, mint önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv, a gazdálkodásért felelős szervezeti egység pénzügyi irányítási 

és ellenőrzési rendszere alá tartozik. 

A jelen szabályozás az intézményben folyó gazdálkodási tevékenységekre vonatkozik. 

 

3. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalma: 

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését: 

 költségvetés tervezés, 

 kötelezettségvállalások, 

 szerződések, 

 kifizetések okmányai. 

 Az előzetes és utólagos ellenőrzést, a szabályszerűségi és a szabályozottság 

szempontból történő jóváhagyást, az utalványozást és az ellenjegyzést.  

 A gazdasági események elszámolását (könyvvezetés, beszámolás.) 

 

4. 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. 

 

5. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott 

követelmények. 

 Az intézmény gazdálkodási tevékenysége legyen összhangban a szabályszerűség 

és a megbízható gazdálkodás elveivel. 
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 Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás során ne kerüljön sor 

pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra. 

 Megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre. 

 

6. A FEUVE rendszer legfontosabb alapelvei. 

6.1. A szabályosság 

Az intézmény működése, tevékenysége megfelel a vonatkozó szabályoknak, 

előírásoknak. 

 

6.2. A szabályozottság 

Az intézmény működése, tevékenységi folyamata megfelelően szabályozott. A 

szabályozottság megfelel a hatályos jogszabályoknak. 

 

6.3. A gazdaságosság 

A tevékenységhez felhasznált erőforrások, költségek optimalizálását jelenti, a 

megfelelő minőség mellett. 

 

6.4. A hatékonyság 

Az intézmény által ellátott tevékenység során megvalósult eredmények, valamint az 

előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. 

 

6.5. Az eredményesség 

Az ellátott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és 

tényleges hatása közötti kapcsolat. 

 

III. A FEUVE rendszer és a szabályozottság 
 

A szabályozottság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján 

érvényesül: 

1. 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. 

2. Eljárások 

 

A szabályozottság érdekében a következő eljárásokat kell  lefolytatni: 

 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. 

IV. A FEUVE rendszer és a szabályosság 
 

A szabályosság követelménye a következő elvek, eljárások, és belső szabályzatok alapján 

érvényesül: 
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1. Elvek 

Az  intézmény vezetőjének feladata, hogy a dolgozói számára biztosítsa: 

 a hatályos jogszabályok, kötelező szabályozások megismerését, 

 a hozzáférést, 

 a szabályosság betartása érdekében szükséges információkat. 

 

2. 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 

 

3. 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. 

Az utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában a betartás 

ellenőrzése beszámoltatással, a dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel. 

 

V. A FEUVE rendszer és a gazdaságosság 
 

A gazdaságosság követelménye az alábbi eljárások, elvek alapján érvényesül: 

 

1. 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. 

 



Koch Valéria Iskolaközpont  SzMSz 

 

2. 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. 

 

VI. A FEUVE rendszer és a hatékonyság 
 

A hatékonyság követelménye a következő elvek, eljárások alapján érvényesül: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 

 

3. A hatékonyság vizsgálat kiemelt területei: 

 

 A szervezeti felépítés, az SZMSZ. 

 A szakmai előírások. 
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VII. A FEUVE rendszer és az eredményesség 
 

 

Az eredményesség követelménye az alábbi elvek, eljárások alapján érvényesül: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

VIII. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok elkülönítése 
 

1. 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. 

2. A gazdálkodást ellátó szervezet felelős a megállapodásban rögzített pénzügyi-

számviteli- könyvviteli- nyilvántartási feladatok végrehajtásáért. 

 Az előirányzatok, a módosított előirányzatok és azok teljesülésének 

könyveléséért. 
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 A beszámoló készítéséért. Az ellenőrzési rendszer kialakításáért és 

működéséért. 

 A gazdálkodás szabályozottságáért. 

 

IX. A kockázatkezelési hatókör 
 

1. Az intézmény igazgatójának felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv 

kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről 

való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok 

bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése.  

 Az igazgató elkészítteti az egyes szakmai területek célkitűzéseinek 

végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), azok 

kezelési módját.  

 Az igazgató felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen, és mekkora 

kockázat-nagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság 

alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni.  

2. Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata  

 Az intézmény működésének alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit.  

 Az intézmény a szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége, működése 

során különféle kockázatokkal szembesül.  

 Az intézmény vezetésének feladata az, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi 

befolyással lehetnek a célkitűzésekre, tudjon válaszolni oly módon, hogy 

lehetőség szerint elősegítse a szervezet eredeti céljainak elérhetőségének, 

teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt 

veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Ezt 

kockázatkezeléssel érheti el az intézmény.  

3. A kockázatok elsődleges okai - együtt vagy külön-külön - az alábbiak lehetnek:  

 véletlenszerű események,  

 hiányos ismeret vagy információ,  

 ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben.  

4. A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza:  

 a kockázatok felmérését,  

 a kockázat azonosítását és az azonosításra alkalmas keretek meghatározását, 

adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése,  

 a tervezett válaszintézkedések hatékonyságának felmérését,  

 a kockázatok értékelését,  

 az elfogadható kockázati szint meghatározását (szervezet vagy vezetés 

számára),  

 a kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítását,  

 a kockázatokra gazdaságosságáról történő elemzést 

 a válaszintézkedés "beépítését" és a kialakított keret rendszeres 

felülvizsgálatot.  

5. A kockázatok felmérése  

 A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti 

sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési 

valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek az intézményre, ha valóban 

felmerülnek.  
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 Az igazgató évről évre köteles meghatározni és aktualizálni az intézmény előtt 

álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és feladatterveket. Ezeket 

a célokat, célkitűzéseket az éves tervben kell rögzíteni.  

 Az éves munkaterv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a 

feladatokat egy időben kell végrehajtani.  

6. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas módszerek meghatározása  

 A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek az intézmény 

célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok.  

 Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok 

azonosítását az a gazdasági igazgató-helyettes végzi az igazgató tájékoztatása 

mellett.  

 A két leggyakrabban alkalmazott módszer a kockázatvizsgálat vagy a 

kockázati önértékelés.  

 A kockázatvizsgálat során egy kifejezetten erre a célra alakult munkacsoport 

jön létre, hogy felmérje az intézmény összes tevékenységének kapcsolatát a fő 

célkitűzésekkel és meghatározza a kapcsolódó kockázatokat. A munkacsoport 

alapvető munkamódszere: az érintett területek munkatársaival folytatott 

interjú, amely alapján a csoport kialakítja a szervezet kockázati térképét.  

 A szervezetre gyakorolt hatás  

 

   

 

mérsékelt 

kockázat 

 

jelentős 

kockázat 

 

alacsony 

kockázat 

 

mérsékelt 

kockázat 

 alacsony magas 

   bekövetkezés valószínűsége  

 

7. A kockázati térkép elemzése:  

 A jobb felső negyedben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a 

bal alsó negyed kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső és a 

jobb alsó negyed kockázatai mérsékeltnek minősíthetők.  

 A kockázati önértékelés során a szervezet valamennyi területén dolgozó 

munkatárs részt vesz a tevékenységek kockázati szempontú vizsgálatában.  

 Ez többféle módon történhet:  

o kérdőívek segítségével,  

o  interjúk, vagy  

o tapasztalt szakértők által levezényelt munkamegbeszélések során.  

 Az intézmény a kockázatazonosítás során a kockázatvizsgálat módszerét 

alkalmazza. A kockázatvizsgálat során a szabályzat 2 sz. mellékletét kell 

alkalmazni.  

8. A kockázatok értékelése  

 

magas 

 

 

 

 

alacsony 
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 Bizonyos típusú kockázatok számszerűsíthetők (számszakilag értékelhetők, pl. 

a pénzügyi kockázatok). Más kockázatok értékelésére csak sokkal 

szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre.  

9. Az elfogadható kockázati szint meghatározása  

 A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat az intézmény által elviselhetőnek 

ítélt kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni, melynek a 

meghatározásáért az igazgató a felelős.  

 A kockázati szint azt jelenti, ami felett az intézmény mindenképpen 

válaszintézkedést tesz a felmerülő kockázatokra.  

10.  Kockázati reakciók  

A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet:  

 kockázat átadása (biztosítás révén);  

 kockázat elviselése (a válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt);  

 kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése);  

 a kockázatos tevékenység befejezése.  

11.  A kockázatokra adható válaszok, kockázat-nyilvántartás  

Az intézmény kialakítja sajátosságainak megfelelően az intézményi kockázat-nyilvántartást.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés 

valószínűségét,  

 az esetleg felmerülő kár mértékét,  

 a kockázat kezelésére javasolt intézkedést,  

 a felelős munkatárs nevét,  

 azt, hogy vannak-e olyan folyamatba épített ellenőrzések, eljárások, amelyek 

biztosítják, hogy a szervezet célkitűzései teljesüljenek,  

 illetve, ha a folyamatba épített ellenőrzések, eljárások nem elégségesek, mit tesz az 

intézmény az adott konkrét területen.  

A kockázatkezelési eseteket a gazdasági igazgató-helyettes elemzi és szükség esetén 

javaslatot tesz az igazgató részére az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítése 

érdekében.  

Az intézményi kockázat-nyilvántartást a gazdasági szervezet vezeti.  

12.  Beépítés és felülvizsgálat  

Az intézmény céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes szervezeti egységek, illetve 

személyek céljai szorosan kapcsolódnak az intézmény legfőbb célkitűzéseihez, abból 

levezethetők.  

A kockázatkezelés alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos 

felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak 

megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegálni kell a megfelelő szintekre. 

Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi tevékenységek közé, és nem elkülönült - csak 

időszakos - feladattá válik.  

Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos 

tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat; ezért meg kell győződni arról, hogy a 

szervezet kockázati környezete (profilja) változott-e vagy sem.  

13.  A kockázatkezelés időtartama  

A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első 

szakaszaiban kell megkezdeni.  

A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a 

megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos 

változásával.  

14.  Kockázati jelentés rendszer  



Koch Valéria Iskolaközpont  SzMSz 

 

A kockázati jelentési rendszer a meglévő vezetői információs rendszer része.  

 

X. A szabálytalanságok kezelésének rendje 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. 

rendelet l45/A. § (5) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége 

a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.  

Jelen szabályzat meghatározza a szabálytalanság fogalmát, a szabálytalanságok észlelésének, 

az alkalmazandó intézkedések meghozatalának, végrehajtásának és nyomon követésének, 

továbbá mindezek nyilvántartásának rendjét.  

1. A szabálytalanság  

A szabályzat alkalmazása során szabálytalanságnak minősül a FEUVE hatókörbe tartozó 

tevékenységek során a hatályos jogszabályok, így különösen: 

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény,  

 a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény,  

 a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény,  

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,  

 a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény,  

 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,  

 a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,  

 az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet,  

az állami irányítás egyéb jogi eszközei, így különösen:  

 az országgyűlési és a kormány határozatai,  

 az oktatási és kulturális miniszter utasításai,  

 az intézmény vonatkozó belső szabályzatai,  

 belső igazgatói utasítások, körlevelek,  

 a szervezeti egységek ügyrendjei,  

 a munkaköri leírások,  

 az intézmény által kötött polgári jogi szerződések  

rendelkezéseinek megsértése, függetlenül attól, hogy a szabálytalanság szándékosan vagy 

gondatlanul, aktív magatartással, vagy mulasztással valósult meg.  

2. A szabálytalanság észlelése 

Ha az intézmény beosztott munkatársa, vagy az intézménnyel polgári jogi szerződéses 

jogviszonyban álló személy szabálytalanságot észlel, köteles azt haladéktalanul jelenteni a 

közvetlen munkáltatói jogköröket gyakorló személynek, illetve a polgári jogi szerződésben 

meghatározott személynek (a továbbiakban együtt: vezető). Ha a vezető személyesen érintett, 

az észlelő a szabálytalanságot a hivatali út szerinti következő felettesnek is jelenti.  

 A kisebb súlyú szabálytalanság jelentése a szabálytalanság észlelőjének választása 

szerint szóban vagy írásban történik. A vezető utasíthatja az észlelőt a szóban tett 

jelentés írásba foglalására.  

 Nagyobb súlyú szabálytalanság, valamint a vezető érintettsége esetében a jelentés 

írásban történik.  

 A vezető az általa észlelt vagy más által jelentett információt értékeli. Az értékelés 

során a vezető elsősorban azt vizsgálja, hogy az információ valóban 

szabálytalanságra utal-e. Szabálytalanság esetén megvizsgálja továbbá annak 

jellegét (egyszeri vagy ismétlődő) és súlyát (szándékos, gondatlan, vétlen, a 

hatályos szabályozás ellentmondásaiból szükségszerűen fakadó)  

A vizsgálat eredményeitől, valamint az intézkedésre való jogosultságától függően a vezető 

alábbi döntéseket hozza:  
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 az írásban bejelentett, külön intézkedést nem igénylő szabálytalanságot intézkedés 

nélkül nyilvántartásba veszi az e szabályzatban rögzített előírások alapján;  

 jelen szabályzat által meghatározott formában meghozza az általa szükségesnek 

tartott intézkedéseket, továbbá intézkedik a szabálytalanság, valamint az 

intézkedések nyilvántartásba vétele érdekében az e szabályzatban megállapítottak 

szerint;  

 írásban átadja az ügyet az intézkedésre jogosult személynek.  

A vezető intézkedési jogosultságát az SzMSz, az intézmény egyéb belső szabályzatai, a 

szervezeti egység ügyrendje, valamint a vezető munkaköri leírása határozzák meg.  

Amennyiben a belső ellenőrzés észlel szabálytalanságot,  

 a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.  

 A szervezeti egység a belső ellenőrzés megállapításai alapján intézkedési tervet 

készít, majd azt végrehajtja.  

A külső ellenőrzési szerv eljárása során észlelt szabálytalanságot  

 a külső ellenőrzési szerv által készített ellenőrzési jelentés tartalmazza, amelynek 

alapján az intézmény intézkedési tervet készít és hajt végre.  

Az igazgató a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 

rendelet 31. §-a alapján elkészített éves ellenőrzési jelentésében értékeli a jelen eljárásrend 

alkalmazása, valamint a belső és külső ellenőrzések során feltárt szabálytalanságokat és azok 

kezelését, valamint a jelen eljárásrend alkalmazásának tapasztalatait.  

 

3. Intézkedések 

 

Az intézkedés célja lehet:  

 a szabálytalanság, valamint a szabálytalanság következményeinek felszámolása, a 

szabályszerű állapot helyreállítása;  

 a felelősség megállapítása és érvényesítése;  

 a szabálytalanság megismétlődésének megakadályozása, ideértve a FEUVE 

rendszer továbbfejlesztésére tett javaslatokat is.  

Jellemző intézkedések:  

A saját hatáskörben hozott döntés, valamint egyéb intézkedés, ügyirat, nyilvántartás esetében 

annak  

 kijavítása;  

 visszavonása;  

 módosítása;  

 kiegészítése,  

A felelősség megállapítása, valamint polgári jogi és munkajogi igény érvényesítése érdekében  

 fegyelmi büntetés, eljárás indítása;  

 munkajogi igény érvényesítése;  

 polgári jogi igény érvényesítése,  

 a szabálytalansághoz vezető körülmények, feltételek megváltoztatása,  

 a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek, szervezetek megkeresése (pl. 

rendőrség, ügyészség).  

Kisebb súlyú szabálytalanság esetén az intézkedés szóban is megtehető, nagyobb súlyú 

szabálytalanságok esetén az intézkedést írásba kell foglalni.  

 

A szabálytalanság súlyának és az írásba foglalás szükségességének megítélése az intézkedésre 

jogosult mérlegelési jogkörébe tartozik. Az intézkedésre jogosult személy mérlegelés nélkül, 

írásban köteles intézkedni:  
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 bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja, valamint az intézmény, 

illetve az állam által érvényesíthető polgári jogi vagy munkajogi igény esetén;  

 amennyiben jogszabály az intézkedés írásba foglalását írja elő.  

Az intézkedés nyomon követése  

 Az intézkedésre jogosult személy vagy az általa kijelölt vezető figyelemmel kíséri az 

intézkedés végrehajtását, a megindított eljárások helyzetét, annak során feltárja az 

esetleges további szabálytalanságok lehetőségeit és megszüntetésükre intézkedést, 

illetve javaslatot tesz.  

 Az intézkedés elrendelője a nyomon követés alapján, szükség szerint újabb intézkedést 

hoz,  

 újabb intézkedés meghozatalát kezdeményezi az arra jogosult személynél, információt 

szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, 

az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való 

nagyobb rálátást.  

 

4. Nyilvántartás  

 

Az intézkedésre jogosult személyi nyilvántartást vezet az ebben a szabályzatban 

meghatározottak alapján bejelentett, illetve az általa észlelt szabálytalanságokról és a megtett 

intézkedésekrő1.  

 Szabálytalanság szóbeli jelentése és szóbeli intézkedés esetén a szabálytalanság 

nyilvántartásban történő rögzítése az intézkedésre jogosult mérlegelési jogkörébe 

tartozik. Az írásban bejelentett, külön intézkedést nem igénylő szabálytalanságokat a 

nyilvántartásban minden esetben rögzíteni kell.  

 A nyilvántartás minden esetben tartalmazza:  

o a szabálytalanság észlelőjének nevét,  

o a szabálytalanság észlelésének és jelentésének időpontjait,  

o a szabálytalanság leírását olyan módon, hogy a kapcsolódó iratok az intézmény 

iktatórendszerében visszakereshetőek legyenek,  

o a meghozott intézkedések megnevezését, a végrehatás lépéseit és határidőit, 

meghozott intézkedések hiányában a mellőzés indokait,  

o az intézkedés eredményét, az ügy lezárásának időpontját.  

A nyilvántartás elektronikusan és papíron is vezethető. A nyilvántartásban, a 

szabálytalanságban érintett közalkalmazott (bejelentő, szabálytalanságot elkövető, tanú, stb.) 

neve és beosztása kivételével más személyes adat nem rögzíthető és nem tárolható.  

Az intézkedés elrendelője az általa vezetett nyilvántartás alapján évente, a tárgyévet követő év 

január 31-ig összesítőt készít az igazgató részére.  

Az intézkedés elrendelője a szabálytalanságokról készített éves összesítőt az eljárásrend 

alkalmazásának éves ellenőrzési jelentésben történő értékelése céljából – az itt felsorolt 

rendelkezésekkel összhangban - másolatban megküldi a belső ellenőrzés vezetőjének. 
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FOLYAMATOK KOCKÁZATA ÉS ELLENŐRZÉSE  

 

A folyamat leírása Hatás Való-

színű-

ség 

Folyamat 

kockáza-

tossága  

Ellenőrzési pontok vagy folyamatok 

leírása 

Tárgyi eszközök 

nyilvántartása és az 

értékcsökkenés 

elszámolása 

   Bekerülési érték meghatározása  

Tárgyi eszközök állományba vétele 

Analitikus nyilvántartás vezetése 

Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Az analitikus nyilvántartás és a 

főkönyvi könyvelés egyezősége 

Befektetett pénzügyi 

eszközök 

nyilvántartása 

   A pénzügyi eszközök besorolása 

A bekerülési érték meghatározása 

Az analitikus nyilvántartás vezetése 

Befektetett pénzügyi eszközök 

értékelése a mérlegben 

Készletek 

nyilvántartása 

   Bekerülési érték meghatározása 

Készletek bevételezésének 

bizonylatolása 

Készletek kiadásának bizonylatolása 

Az analitikus nyilvántartás és a 

főkönyvi könyvelés egyezősége 

Készletek értékelése a mérlegben 

Kötelezettségvállalá

s, utalványozás, 

ellenjegyzés, 

érvényesítés, 

szakmai teljesítés 

igazolás 

   Az ellenőrzött feladat- és hatáskörök 

szabályozása 

A helyi és a központi szabályozás 

érvényesülése 

"Utalványrendelet" jogszabályi 

előírásoknak való megfelelősége  

Kötelezettségvállalások nyilvántartási 

rendjének kialakítása, a nyilvántartás 

vezetése 

* Magas (3), közepes (2), vagy alacsony (1)  
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KOCKÁZAT ELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE  
200 .. 

Magas (3)  

Közepes (2) 

Alacsony (1)  

 

  

Folyamat megnevezése Folyamat 
Összesítet 

kockázatfelmérés 

 jelentősége kockázatossága  

Tárgyi eszközök nyilvántartása  

és az értékcsökkenés elszámolása  
M/K/A M/K/A M/K/A 

Befektetett pénzügyi eszközök  

nyilvántartása  
M/K/A M/K/A M/K/A 

Készletek nyilvántartása  M/K/A M/K/A M/K/A 

Kötelezettségvállalás,  

utalványozás, ellenjegyzés,  

érvényesítés, szakmai teljesítés  

igazolás  

M/K/A M/K/A M/K/A 
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6. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Koch Valéria 

Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

 

 

1.1 GAZDASÁGI ÜGYRENDJE 

 

 

 

 

 

 

 
Pécs, 2011. 

 

 

 

 

 
2 A Gazdasági Hivatal szervezeti és működési rendje (a továbbiakban: Ügyrend) a Koch 

Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (a továbbiakban: Intézmény) 
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Szervezeti és Működési Szabályzata figyelembevételével, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet előírásai alapján készült. 

 

Az Ügyrend célja, hogy az Intézmény gazdasági szervezetének feladatait, a vezetők és más 

alkalmazottak részletes feladat-, hatás- és jogkörét, a munkakörök leírását, elhatárolását, 

annak munkamegosztását és a felelősségrendszerét meghatározza. 

 

 

2.1.1  

2.1.2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

(1) A jelen Ügyrend az Intézmény gazdasági tevékenységét folytató szervezetnek, a Koch 

Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Gazdasági Hivatalának 

(a továbbiakban: Gazdasági Hivatal) felépítését és működését szabályozza. 

 

(2) A Gazdasági Hivatal az Intézmény székhelyén (7624 Pécs, Tiborc u. 28/1) található. 

 

 

 

2.1.3 A GAZDASÁGI HIVATALRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYOK 

  

 

2.1.4 I.fejezet 

 

A Gazdasági Hivatal alapfeladatai 

 

 

 

- Az Intézményben folyó oktató-nevelő munka, valamint a közművelődési és egyéb 

tevékenység folytatásához szükséges gazdasági és ügyviteli feladatok ellátása, 

- a gazdálkodásra előírt jogszabályok érvényesítése, 

- a költségvetési és költségvetésen kívüli források, valamint a saját bevételek kezelése, 

- a bér- és létszámgazdálkodás bonyolítása és annak betartása, 

- munkaügyi nyilvántartások vezetése, kinevezések elkészítése, 

- az Intézmény létesítményeinek üzemeltetése, ingatlankezelési feladatok ellátása, 

- a munka- és tűzvédelemmel, a polgári védelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatos 

feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása. 
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A Gazdasági Hivatal az alapfeladatok ellátása során a tevékenységét érintő jogszabályok 

(felsorolást lásd az 1. sz. mellékletben), valamint az Intézmény belső szabályzatai, különösen 

a Szervezeti és Működési  Szabályzata, és egyéb szabályzatok pénzügyi gazdálkodást érintő 

előírásai szerint jár el. 

 

 

II.fejezet 

 

A Gazdasági Hivatal szervezeti felépítése 

 

1. A Gazdasági Hivatal vezetője 

 

 

 

(1) A Gazdasági Hivatal vezetője a Gazdasági Vezető. 

 

(2) A Gazdasági Vezetőt az Intézmény Igazgatója nevezi ki, határozatlan időre. 

 

(3) A Gazdasági Vezető az Igazgató közvetlen irányítása és felügyelete alatt áll. 

 

 

2. A Gazdasági Vezető feladatai 

 

 

 

(1) A Gazdasági Vezető irányítja az Intézmény oktatási, nevelési és egyéb alap- 

tevékenységének érdekében végzett gazdálkodási, műszaki, üzemeltetési, felújítási 

munkáját, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó szervezési és ügyviteli 

feladatokat. 

(2) A Gazdasági Vezető irányítja a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet gazdasági 

feladatainak ellátását. 

 

(3) A Gazdasági Vezető az Igazgatónak közvetlenül alárendelten, a vonatkozó 

jogszabályok, országos hatáskörű szervek rendelkezései, valamint a fenntartó által 

hozott Intézményre vonatkozó döntések, határozatok, állásfoglalások 

figyelembevételével: 

 

a) szervezi és irányítja az Intézmény költségvetési gazdálkodását, a Gazdasági 

Hivatal ügyviteli tevékenységét, 

b) felelős az Intézmény költségvetési javaslatának – a vonatkozó fenntartói 

útmutatások alapján történő – elkészítéséért és a költségvetés végrehajtásáért, 

c) gondoskodik az Intézmény bérgazdálkodásának pénzügyi lebonyolításáról, 
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d) gondoskodik az Intézmény gazdasági – pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséről, 

követeléseinek érvényesítéséről, 

e) megszervezi és ellenőrzi a tervezést, a gazdálkodást és az ezek alapjául szolgáló 

bizonylati rendet, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitelt, kialakítja a 

kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét, biztosítja a gazdálkodási és 

pénzügyi jogszabályok végrehajtását, betartását, 

f) felelős azért, hogy az Intézmény szervezeti egységeinek vezetői, illetőleg vezető 

testületei az Intézmény gazdálkodásáról megfelelő tájékoztatást kapjanak és 

részükre a kért felvilágosításokat a hivatali szervezet megadja, 

g) segíti az Intézmény vezetését az Intézmény tulajdonában, illetve kezelésében lévő 

vagyont érintő fejlesztési tervek előkészítésében és kidolgozásában,  

h) a pénzügyi év lezárása után beszámol az Intézmény előző évi gazdálkodásáról, 

felelős a fenntartó, illetve a kincstár részre elkészítendő éves beszámoló 

határidőre történő összeállításáért 

i) a Gondnokság munkájának irányítása, szervezése, összehangolása és ellenőrzése, 

j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, szabályzat, 

illetve az Igazgató meghatároz. 

 

 

 

 

(1) Teljes körű kiadmányozási joggal rendelkezik az Intézmény szervezeti egységei 

(tagintézmények) és más szervek (felügyeleti szerv, egyéb hatóságok, stb.) felé 

irányuló gazdasági tartalmú levelezésben. 

 

 

 
Közvetlenül a  Gazdasági Vezetőhöz tartozó munkakörök és a munkakörökhöz kapcsolódó feladatok 

 

 

 

(1) Pénzügyi Előadó 

 

Munkaköri feladatai: 

 

- a Gazdasági Vezető utasítása alapján végzi feladatát, 

- a Gazdasági Vezető távollétében irányítja, szervezi, ellenőrzi a Gazdasági Hivatal 

munkáját, 

- részt vesz az éves költségvetés összeállításában, 

- előkészíti a gazdálkodást érintő szabályzatokat, közreműködik ezek 

korszerűsítésében, kiegészítésében, 

- A Forrás program használatával elvégzi az intézmény főkönyvi könyvelési 

feladatait 

- naprakészen vezeti a kötelezettségvállalásokat, figyeli a fedezetet  

- naprakészen vezeti a pályázati forrásokat és azok felhasználását, megfelelő 

adatszolgáltatással segíti a pályázati elszámolások határidőre történő elkészítését 

- a munkafolyamatokhoz használt számítógépes nyilvántartási rendszerek 

ismerete, karbantartása, fejlesztése, 

- a személyi juttatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése, 
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- megszervezi az intézmény egységeivel való kapcsolattartást, adatszolgáltatási 

feladatok ellátását, 

- munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, illetve kialakítja, meghatározza 

ennek feltételeit, módját, 

- irányítja, koordinálja az adatszolgáltatást, 

- határidők figyelemmel kisérése, betartása, betartatása, 

- utasítási és ellenőrzési jogköre kiterjed a Gazdasági Hivatal valamennyi 

munkatársára. 

 

 

 

(2) Pénztáros-ügyintéző 

 

Munkaköri feladatai: 

 

- Lebonyolítja az intézmény készpénzes forgalmát; 

- A gimnázium és általános iskola vonatkozásában beszedi az étkezési térítési 

díjakat; 

- Gondoskodik az intézmény igény szerinti készpénz feltöltéséről; 

- Kezeli a pénztár ellátmányát, ebből kiadásokat teljesít (ügyelve a pénzügyi 

feladat betartására) és rendszeresen feltölti azt az engedélyezett értékhatárig; 

- Nyilvántartja a kiadott előlegeket, gondoskodik azok határidőre történő 

elszámolásáról; 

- Kezeli a pénzforgalommal kapcsolatos, általa átvett szigorú számadású 

nyomtatványokat; 

- Elkészíti a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, pénztárjelentést a szükséges 

aláírásokkal;. 

- Kezeli az intézmény bélyegzőit; 

- Közreműködik az intézményi költségvetés, valamint a féléves-éves beszámoló 

összeállításában; 

- A munka- és védőruházat beszerzésének nyilvántartása; 

- A bevételek, tanfolyami díjak, terembérletek bevételezése, egyeztetése; 

- beérkező átutalásos számlák iktatása, 

- az átutalandó számlák mellékletekkel történő felszerelése, 

- Végrehajtja a banki utalásokat, felszereli a bankszámlakivonatokat az 

utalványozott vevő és szállító számlákkal; 

- Analitikus nyilvántartást vezet a szállítói számlákról; 

- A Kp. bevételeket (pénztárkereten felül) elviszi és befizeti az intézmény 

bankszámlájára; 

- Megrendeli és kiosztja az étkezési utalványokat, esetenként az 

ajándékutalványokat; 

- kollégiumi szálláshelyek, vendégszobák befizetéseinek egyeztetése. 

- Bevételezi (visszafizeti), nyilvántartja a kollégiumi kauciót; 

- elvégzi a bel- és külföldi előlegek felvételét és elszámoltatásával kapcsolatos 

teendőket, 

- Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetése, étkezési 

jegyek, étkezési napok vezetése, nyilvántartása, adagrendelés, egyeztetés a 

szolgáltató felé; 

- Átveszi és érkezteti a Gazdasági Hivatal részére érkező postai küldeményeket 
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- Ellátja ezen felül azokat a tennivalókat, amelyekkel a gazdasági vezető esetenként 

megbízza. 

 

 

 

(3) Munkaügyi Előadó 

 

Munkaköri feladatai: 

- ellátja az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyt létesítők felvételével kapcsolatos 

nyomtatványok előkészítését és továbbítását a MÁK Regionális Igazgatósága felé, 

- elvégzi az újonnan felvett dolgozók bekért anyagainak átvezetését az előírt 

nyilvántartásokba, 

- elvégzi a közalkalmazottak besorolásának aktualizálását a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, 

- vezeti a be- és kilépő dolgozókkal kapcsolatos változásokat, 

- a nyugdíjba menőknél, létszámleépítésnél meghatározza a felmentési időt, a végkielégítés 

és az időarányos juttatások nagyságrendjét, 

- összegyűjti, ellenőrzi a jelenléti íveket, a szabadságjelentéseket, majd továbbítja a MÁK 

Regionális Igazgatósága felé, 

- elvégzi a portások, ruhatárosok műszakpótlékainak és távolléti díjának, valamint a 

gyakorló intézmények helyettesítési és túlóra díjának kiszámítását és továbbítja a MÁK 

Regionális Igazgatósága felé, 

- elkészíti a munkáltatói igazolásokat, valamint az egészségügyi hozzájárulásról az 

igazolásokat a dolgozók kérésének megfelelően, 

- nyilvántartja a dolgozók szabadságait, 

- név szerinti kimutatást készít a bérekről és a változásokat átvezeti, hogy a 

bérgazdálkodáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak, 

- vezeti a közalkalmazotti alapnyilvántartást és a közalkalmazotti alapnyilvántartás 

adatlapját, naprakészen tartja a személyi anyagokat a szükséges mellékletekkel együtt, és 

gondoskodik azok bizalmas kezeléséről és a jogszabályban előírt határidőig történő 

megőrzéséről 

- a számlák alapján bevételezi a beszerzett tárgyi eszközöket, a bevételi                        

bizonylatokat csatolja a számlához, 

 

(4) Az intézmény kézbesítője 

 

Kézbesítéssel kapcsolatos feladatok: 

Helyben: 

- a  kézbesítendő anyagok begyűjtése, 

- a postázandó anyagok iktatókönyvbe való beírása, 

- fénymásolás, 

- beérkező posta szétosztása, 

 

Postázás: 

- a postázásra iktatókönyvvel átvett anyagok elvitele a postára, illetve a helyben (Pécsett)  

személyesen kézbesítendő levelek átadása a címzettnek. 
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Portaszolgálat – helyettesítés 

- 14 órától portai ügyeletet tart az általános iskola portáján 

- napközben a gimnázium portáján helyettesíti a portást, amennyiben az nem tudja a 

szolgálatot ellátni 

 

 

 

2.  Gondnokság Ügyrendje 

 

 

2.1.5  

(1) A szervezeti egységhez tartozik az intézmény központjában dolgozó 2 fő teljes 

munkaidős gondnok, és az óvodákban dolgozó 1-1 fő részmunkaidős gondnok. 

Szintén a gondnokság alá tartozik a gimnáziumi portaszolgálatot ellátó 2 fő 

részmunkaidős és a kollégiumi portaszolgálatot ellátó 4 fő teljes munkaidős portás, 

valamint a kollégiumi épület takarítását ellátó 2 fő takarítő. 

 

2.1.6 A Gondnokság feladatai: 

 

(2) A gondnokok feladatai 

 

Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: 

- a gondnokság feladata az Intézmény kezelésében lévő épületek és környezetük 

gondnoksági, biztonsági és műszaki üzemeltetési feladatainak ellátása  

- munkakezdés alkalmával az oktatótermek felszereltségének, tisztaságának 

ellenőrzése, 

- az épület éjszakai takarításának ellenőrzése 

- az épületegyüttesben megtartandó rendezvények előkészítésében való 

közreműködés megszervezése, irányítása. 

- tisztán tartják az épületek környezetét és az udvart, nyáron gondoskodnak a zöld 

területek nyírásáról, a növények gondozásáról 

- télen gondoskodnak a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről 

- fűtési szezonban a fűtés napi ellenőrzése, 

- közüzemi órák leolvasása, óraállások nyilvántartása 

 

 

Műszaki karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos feladatok: 

- minden hibát, működési rendellenességet, káreseményt haladéktalanul jelent a 

Gazdasági Vezető felé 

- gondoskodik a karbantartási, javítási munkák kivitelezésének műszaki 

ellenőrzéséről, 

- gondoskodik az év közben felmerült rendkívüli hibaelhárítások soron kívüli 

elvégzéséről, amennyiben a felmerült hibákat saját munkaerővel nem tudják 

kijavítani, jelzi a Gazdasági Vezető felé 

- Tartja  a kapcsolatot a külső cégek dolgozóival, lehetővé teszi azok bejutását 

azokra a területekre, ahol munkát kell végezniük 
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- A gazdasági vezetővel történt egyeztetés után gondoskodik a karbantartási 

anyagok beszerzéséről 

- Téli időszakban rendszeresen ellenőrzi a kazánok működését 

- Gondoskodik a kollégium épületében található vízlágyító berendezés 

felügyeletéről, a vízlágyító adalék adagolásáról, és szükség esetén annak 

beszerzéséről 

 

(3) A portaszolgálat általános feladatai: 

- szolgálati ideje alatt köteles a porta helyiségében tartózkodni, 

- köteles a portafülkében lévő telefont kezelni, 

- az épületbe érkező idegeneket megállítja, és szükség esetén útba igazítja, az 

illetéktelen személyeket nem engedi be az épületbe 

- a portán lévő tűzkazettában az épület összes zárható helyiségének kulcsa 

elhelyezésre került, ezeknek a kulcsoknak a nyilvántartása, indokolt esetben a 

kiadása szintén a portaszolgálatot teljesítő feladata, 

- feladata a szolgálati ideje alatt az épületkomplexum bejárása, az esetleg nyitva 

maradt ajtók, ablakok bezárása, a villanyok leoltása és ezután az épület 

riasztóberendezésének üzembe helyezése, 

- fokozott figyelmet fordít a tűzvédelemre, ismeri a tűz keletkezésének helyét,  

kezelni tudja a kézi tűzoltó készüléket, indokolt esetben áramtalanítani  tudja az 

épületeket, 

- a szolgálati ideje alatt történteket rögzíti a portanaplóban. 

 

(4) A kollégiumi portaszolgálat speciális feladatai: 

- Felveszik a hozzájuk beérkező szállásrendeléseket, és továbbítják azokat a 

Gazdasági Vezető és a Kollégiumi Tagintézmény-vezető felé. 

- Fogadják az idegen vendégeket, gondoskodnak a vendégkönyv megfelelő 

vezetéséről 

- A szállásdíjakról számlát állítanak ki és kezelik a szállásdíjakból befolyó 

készpénzt. A készpénzt és számlamásolatokkal együtt rendszeresen átadják a 

Pénztárosnak vagy a Gazdasági Vezetőnek 

 

 

 

2.1.7 IV.fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

9. 

 

(1) Az Ügyrendben  meghatározott feladatot ellátó, az egyes munkakört betöltő 

dolgozók munkaköri leírását a személyügyi nyilvántartás tartalmazza. 

(2) Az Ügyrend hatályba lép: 2011. június 1. 

 

Pécs, 2011. május 31. 
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Englenderné Hock Ibolya    Schneringer Péter 

       igazgató               gazdasági vezető 

  

 

 

 

          1.sz. melléklet 

 

 

 

2.1.8 A feladatellátás főbb jogszabályi feltételei 

 

 

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. 

- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet. 

- Az illetékekről szóló 1993. évi XCVII. sz. törvénnyel módosított 1990. évi XCIII. 

törvény. 

- A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény. 

- A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény. 

- A közbeszerzésekről szóló 1995. évi CVIII. törvény. 

- A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1995. évi CVII. törvény. 

- A  társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény. 

- Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény. 

- Az 1995. évi XCV. törvény a devizáról. 

- 161/1995. (XII.26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 

végrehajtásáról. 

- A  vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. 

törvény. 

- Az 1995. évi XCV. törvény a devizáról és annak végrehajtásáról kiadott 161/1995. 

(XII.26.) Korm. rendelet. 

- A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló 45/1996. (XII.23.) Korm. rendelettel módosított 156/1995. 

(XII.26.) Korm. rendelet. 

- Az államháztartás pénzügyi információs rendszeréről, az államháztartás 

alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéről, 

valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 

– a 210/1996. (XII.23. Korm. rendelettel módosított – 158/1995. (XII.26.) Korm. 

rendelet. 

- Az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-

felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalás 

bejelentési rendjéről szóló 211/1996. (XII.23.) Korm. rendelet. 

- A képzési normatívák bevezetéséről, a felsőoktatásról szóló 154/1996. (X.16.) Korm. 

rendelet. 

- A felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzésről és a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 96/1987. (XII.30.) PM rendelet. 
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7. számú melléklet 
 

 

2.1.9 A pedagógusképzés hallgatóinak összefüggő 
gyakorlati képzésével kapcsolatos eljárásrend 
mellékletei 

 

 

1. Bemeneti hallgatói kompetencia térkép 

2. Egyéni fejlesztési terv 

3. Hospitálási jegyzőkönyv 

4. Óraterv 

5. Tanórán kívüli tevékenységek jegyzőkönyve 

6. Esettanulmány űrlapja 

7. Szülői kapcsolattartás űrlapja 

8. Hallgatói értékelőlap 

9. Mentori értékelőlap 

10. Intézményi értékelőlap 

11. Jó tanácsok listája
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1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép 

 

Személyes 

kompetenciák 
erősség fejlesztendő 

későbbi 

önértékelés 

forrása 

későbbi 

társreflexió forrása 

Pontos önértékelés: 

Legyen tisztában 

értékeivel és 

gyengeségeivel! 

  pedagógiai ars poetica, 

egyéni fejlesztési terv, 

kettéosztott napló: 

saját reflexiók 

egyéni fejlesztési terv, 

kettéosztott napló: 

mentortanári, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió 

Önkontroll: 

Legyen képes hátráltató 

érzelmeinek és 

impulzusainak kordában 

tartására! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexiók 

(nevelési helyzet) 

hospitálók naplói, tanulói 

visszajelzések, 

szülői visszajelzések 

Lelkiismeretesség: 

Vállaljon felelősséget saját 

teljesítményükkel 

kapcsolatban! 

  egyéni fejlesztési terv, 

kettéosztott napló: 

saját reflexiók 

egyéni fejlesztési terv: 

mentortanári reflexió, 

kettéosztott napló: 

mentortanári, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió 

Alkalmazkodás: 

Legyen képes rugalmasan 

alkalmazkodni a 

változásokhoz! 

 1.  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

hospitálók naplói, tanulói 

visszajelzések, 

szülői visszajelzések, 

kettéosztott napló: 

mentortanári, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió 

Innováció: 

Legyen nyitott az új 

ötletekre, 

megközelítésekre, az új 

információkra 

  kettéosztott napló: 

szakmai 

szűrőszempontok és 

azok saját reflexiói 

kettéosztott napló: szakmai 

szűrőszempontok és azok 

mentortanári, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió 

Teljesítménymotiváció: 

Törekedjen magas 

színvonalon teljesíteni 

szakmai feladatait! 

  pedagógiai ars poetica, 

egyéni fejlesztési 

terv,  

kettéosztott napló: 

saját reflexiók 

egyéni fejlesztési terv: 

mentortanári reflexió, 

kettéosztott napló: 

mentortanári, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió 

tanulói eredményesség 

mérések 

Elköteleződés: 

Legyen képes a csoport, 

vagy az intézmény 

céljaihoz igazodni! 

  Egyéni fejlesztési terv: 

választott 

tevékenységek 

Egyéni fejlesztési terv: 

választott tevékenységek 

Optimizmus: 

Legyen kitartó a kitűzött 

célok elérésére 

törekvésben a felmerülő 

  Egyéni fejlesztési terv: 

saját reflexió 

Egyéni fejlesztési terv: 

mentortanári reflexió, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió 
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akadályok ellenére is! 

 

Szociális 

kompetenciák 
erősség fejlesztendő 

későbbi 

önértékelés 

forrása 

későbbi 

társértékelés forrása 

Mások megértése: 

Legyen képes mások 

érzelmeinek 

felismerésére, nyitott 

mások nézőpontjának 

megértésére! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

hospitálók naplói, 

kettéosztott napló: 

mentortanári reflexió, 

tanulói szülői, egyéb partneri 

visszajelzések 

Mások fejlesztése: 

Segítse elő mások 

fejlesztési 

szükségleteinek 

megértését, 

képességeinek 

fejlesztését! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

hospitálók naplói, 

kettéosztott napló: 

mentortanári reflexió, 

tanulói szülői, egyéb partneri 

visszajelzések, 

tanulói projekttermékek, 

eredményesség mérések 

A sokszínűség 

értékelése: 

Biztosítson lehetőséget a 

tőle különböző 

emberek kibontakozása 

számára! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

hospitálók naplói, 

kettéosztott napló: 

mentortanári reflexió, 

tanulói szülői, egyéb partneri 

visszajelzések, 

tanulói projekttermékek, 

eredményesség mérések 

Kommunikáció: 

Legyen képes pártatlan 

érdeklődésre mások 

véleményével 

kapcsolatban! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

hospitálók naplói, 

kettéosztott napló: 

mentortanári reflexió, 

tanulói szülői, egyéb partneri 

visszajelzések, 

tanulói projekttermékek, 

eredményesség mérések 

Konfliktuskezelés: 

Legyen képes úgy 

tárgyalni, hogy feloldja 

az ellentéteket! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

hospitálók naplói, 

kettéosztott napló: 

mentortanári reflexió, 

tanulói szülői, egyéb partneri 

visszajelzések, 

tanulói projekttermékek, 

eredményesség mérések 

Együttműködés: 

Legyen képes másokkal 

együttdolgozni a közös 

célok elérésének 

érdekében! 

  egyéni fejlesztési 

terv: saját reflexió, 

munkacsoportok 

jegyzőkönyvei, 

emlékeztetői 

egyéni fejlesztési terv: 

mentortanári reflexió, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió 

Csapatszellem: 

Legyen képes a csoport 

összhangjának a 

megteremtésére a 

közös célok elérésének 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

hospitálók naplói, 

kettéosztott napló: 

mentortanári reflexió, 

tanulói szülői, egyéb partneri 

visszajelzések, 
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érdekében! tanulói projekttermékek, 

eredményesség mérések 
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Attitűdök erősség fejlesztendő 

későbbi 

önértékelés 

forrása 

későbbi 

társértékelés forrása 

Pozitív attitűd: 

Legyen képes azzal a 

feltételezéssel 

fordulni a felmerülő 

feladatok felé, hogy 

lehetséges jobb 

helyzet kialakítása! 

  egyéni fejlesztési 

terv: saját reflexiók 

egyéni fejlesztési terv: 

mentortanári reflexió, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió 

Tolerancia: 

Legyen képes a 

személyes és társas 

kompetenciákon túl a 

kulturális értelemben 

vett toleranciára! 

Vagyis arra, hogy a 

különböző 

tudáselsajátítási 

háttérrel rendelkező 

fiatalokat azok 

egyediségében, s 

kulturális hátterük 

figyelembevételével 

kezelje! 

  

  kettéosztott napló: 

saját reflexiók 

hospitálók naplói, 

kettéosztott napló: 

mentortanári reflexió, 

tanulói szülői, egyéb partneri 

visszajelzések, 

tanulói projekttermékek, 

eredményesség mérések 

Segítőkészség: 

A szociális 

kompetenciákon túl 

legyen képes 

rugalmasan igazodni 

ahhoz, hogy egy 

intézmény életében 

gyakran érik plusz és 

váratlan feladatok az 

embert! 

  egyéni fejlesztési 

terv: saját reflexiók 

egyéni fejlesztési terv: 

mentortanári reflexió, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió, munkacsoportok 

jegyzőkönyvei, emlékeztetői, 

tanár kollégák visszajelzései 
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Tudás/ismeret erősség fejlesztendő 

későbbi 

önértékelés 

forrása 

későbbi 

társértékelés forrása 

Legyen megalapozott 

a szaktárgyi tudása! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

kettéosztott napló: szakos tanári 

reflexió, szakmódszertani 

kísérőszemináriumi oktató 

reflexiója, a hallgató szakirodalmi 

recenziói 

Legyen megalapozott 

a szaktárgyához 

kapcsolódó 

pedagógiai 

módszertani tudása! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió 

kettéosztott napló: mentortanári 

reflexió, kísérőszemináriumi 

oktatói reflexió, hospitálók naplói, 

a hallgató szakirodalmi recenziói 

Legyen tisztában az 

életkori 

sajátosságokkal, 

rendelkezzen hatékony 

tanuló megismerési 

technikákkal! 

  kettéosztott napló: 

saját reflexió, 

tanulói 

visszajelzések, 

eredményességi 

mérések 

kettéosztott napló: mentortanári 

reflexió, kísérőszemináriumi 

oktatói reflexió, hospitálók naplói 

Legyen képes az 

adminisztratív 

feladatok ellátására 

(óraterv, tanterv, 

napló, egyéni 

fejlesztési terv és 

napló, pályázati 

szakmai 

összefoglalók… stb.) 

  egyéni fejlesztési 

terv: saját reflexió 

a 

dokumentumokra 

egyéni fejlesztési terv: 

mentortanári reflexió, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió a dokumentumokra 

Legyen képes 

kollegiális 

helyzetekben 

szakszerű és 

tárgyilagos 

megnyilvánulásokra 

(pl. óralátogatás, 

hospitálók fogadása… 

stb.) 

  egyéni fejlesztési 

terv: saját reflexió 

egyéni fejlesztési terv: 

mentortanári reflexió, 

kísérőszemináriumi oktatói 

reflexió, munkacsoportok 

jegyzőkönyvei, emlékeztetői, 

hospitálók naplói 
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2. sz. melléklet: Egyéni fejlesztési terv 

 

A hallgató neve:  ____________________________________________ 

Mentor neve:  ____________________________________________ 

Fejlesztési terv időszaka: ______________________________________ 

 

Fejlesztési területek: 

1. Személyes kompetenciák: 

 

 

 

2. Szociális kompetenciák: 

 

 

 

3. Attitűd: 

 

 

 

4. Szaktudás, ismeret: 

 

 

 

5. Egyéb: 

 

Elért eredmények: 

 

 

 

 

 

Dátum:___________________________________ 
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_______________________________  _______________________________ 

 

mentor        hallgató 
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3. sz. melléklet: Hospitálási űrlap 

Jegyezze le a szempontok alapján a hospitáláson tapasztaltakat! 

 

Osztály: _____________ 

Idő:_________________ 

Tantárgy: _________________________________________________ 

Az óra anyaga:_____________________________________________ 

Az óra típusa:______________________________________________ 

Tanító:____________________________________________________ 

 

1. A tanulók előzetes tudása, ismeretei: 

 

 

 

2. Az órán alkalmazott módszerek, munkaformák: 

 

 

 

3. Taneszközök: 

 

 

4. Szokások: 

 

 

 

5. A differenciálás alapja: 

 

 

 

6. Összefoglaló, tapasztalat az órával kapcsolatosan (4-5 mondat): 

 

 

 

7. Megjegyzés: 
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4. sz. melléklet: Óravázlat 

 
A tanítás időpontja: 

Osztály: 

Témakör: 

Tananyag: 

Az óra típusa: 

Tanító:  

 

idő cél 

(fő órarész 

neve) 

tevékenységek módszerek, 

munkaformák 

eszközök 

fejlesztési 

feladatok 

(képzési, nevelési) 
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idő cél 

(fő órarész 

neve) 

tevékenységek módszerek, 

munkaformák 

eszközök 

fejlesztési 

feladatok 

(képzési, nevelési) 
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Értékelés: 
Pozitívumok: 

 

Fejlesztendő területek:  
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5. sz. melléklet: Tanórán kívüli rendezvény, program 

 

Helyszín:______________________________ 

Idő:__________________________________ 

Téma, tevékenység:__________________________________________________________ 

Résztvevők:_________________________________________________________________ 

Tartalom (menete): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés, összegzés: 
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6. sz. melléklet: Tanulói esettanulmány 

 

A tanuló neve:________________________________________ 

Kora:________________________________________________ 

A tanulmány készítője:______________________________________________ 

Szempontok: 

1. A tanuló családi, szociális, kulturális hátterének feltérképezése 

2. A tanuló órai tevékenysége, különös tekintettel egyéni aktivitására 

3. A tanuló: gondolkodása, megfigyelőképessége, memóriája, fantáziája, pontossága 

4. A tanuló társaival és a pedagógussal folyó kommunikációjának jellemzői 

5. A pedagógus hogyan alkalmazta az egyéni bánásmód elvét a tanuló esetében 

6. A tanuló tanórán kívüli tevékenységében az intézmény mely területeken tudja segíteni 

a fejlődését. 

7. A választott tanuló esetében végbement vagy várható változásokat, illetve a további 

pedagógiai megsegítés lehetőségei 
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7. sz. melléklet: Emlékeztető 

Szülői értekezletről/Fogadó óráról/Megbeszélésről 

Dátum:  ...........................................................................................................  

Pedagógus neve:  ............................................................................................  

Az érintett osztály/csoport:  .............................................................................  

A találkozón/megbeszélésen részt vett partnerek száma:  ................................  

Jelenléti ív: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A megbeszélés tárgya: 

Felvetett témák a pedagógus részéről: 

Felvetett témák a partner részéről: 

Megállapodások, szükséges intézkedések: 

Az intézményvezetés felé továbbítandó kérdések, javaslatok: 
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8.sz. melléklet: Hallgatói értékelő ív az egyéni összefüggő gyakorlathoz 

 

A hallgató neve: _________________________________________ 

Az értékelő neve: ________________________________________ 

 

1. A hallgató tervezőmunkája: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

2. A hallgató munkájának tudatossága: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

3. A hallgató óravezetése: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

4. A hallgató által alkalmazott módszerek, munkaformák: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

5. Szemléltetőeszközei: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

6. A hallgató óraelemzése: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

7. Értékelési módszerei: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

8. Kapcsolata a tanórán a tanulókkal, hangneme: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

9. Kapcsolata a tanórán kívül a tanulókkal: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

10. Kapcsolata a mentorokkal: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

11. Kapcsolata a kollegákkal és az iskola egyéb dolgozóival: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

12. A tanórán kívüli programokban való részvétele: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

13. Adminisztrációs munkája: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

14. Tanítói pontossága, megbízhatósága: 

                       5                     4                  3                  2                  1 

15. A tanító motiváltsága: 
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                       5                     4                  3                  2                  1 

Átlag: ______________ 

Minősítés:_________________ 

 

3 Segédlet a hallgatói minősítéshez 
 

5 4 3 2 1 

tudatos megfelelő elvárható többnyire 1 elfogadhatatlan 

kiváló többnyire 5 hiányos gyakran 1 igénytelen 

alapos  nehézkes  egyoldalú 

sokoldalú  kissé 5  pontatlan 

komplex  kevéssé 5  hanyag 

igényes  néha 1  határozatlan 

sokszínű  kissé 1  elutasító 

határozott    esetleges 

nyitott    szétszórt 

naprakész    unott 

kezdeményező     

kreatív     

lelkes     

pontos     

önkritikus     

önálló     

 

A szöveges értékeléshez is felhasználhatóak a kifejezések. 

 

Minősítés: (az átlag alapján) 

4,51-5.00  jeles (5) 

4,0-4,5  jó (4) 

3.0-3,9  közepes (3) 

2.0- 2,9  elégséges (2) 

1.0- 1,9 elégtelen (1) 
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9.sz. melléklet: Mentori értékelés 

Az értékelés szempontjai: 

Kiinduló helyzet: 

-Mennyire érezte felkészültnek magát az összefüggő külső gyakorlat elvégzésére? 5  4  

3  2  1 

A gyakorlat: 

-Milyen mértékben adott elméleti segítséget a további oktató-nevelő munkájához? 5  4  

3  2  1 

-Milyen mértékben adott gyakorlati segítséget a további oktató-nevelő munkájához? 5  4  

3  2  1 

-Mennyire volt hatással a gyakorlat az Ön gondolkodásmódjára, szemléletmódjára? 5  4  

3  2  1 

-Milyen mértékben ismeri a Tanrend gyakorlattal kapcsolatos követelményeit?  5  4  

3  2  1 

-Mennyire tartja teljesíthetőnek ezeket?       5  4  

3  2  1 

A mentor: 

-Milyen mértékben látott a bemutató órákon követendő módszereket, eljárásokat? 5  4  

3  2  1 

-Milyen mértékben járult hozzá a mentor munkája a tananyag pontos meghatározásához, 

súlypontozásához és a módszerek megválasztásához?     5  4  

3  2  1 

-Milyen mértékben mutatkozott pedagógiai szempontból felkészültnek a mentor? 5  4  

3  2  1 

-Mennyire kapott pozitív megerősítést és segítséget abban, hogy sikerélményhez jusson? 5  4  

3  2  1 
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-Mennyire érvényesült az elemzés során a mentor előremutató, segítő, támogató szándéka?

            

 5  4  3  2  1 

-Milyen mértékben járult hozzá a mentor személyisége az Ön eredményes munkájához? 

            

 5  4  3  2  1 

-Egyetlen számmal foglalja össze a mentorral kapcsolatos elégedettségét, összbenyomását?

            

 5  4  3  2  1 

 

A gyakorlattal kapcsolatos egyéb észrevételei, javaslatai: 

___________________________________ 

___________________________________________________________________________

______ 
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10.sz. melléklet: Visszajelzés a külső gyakorlatot biztosító intézmény számára 

 

 

A repertoár és a portfólióban megjelenő dokumentumok megfelelősége   

            5    4   

3     2    1  

A repertoár milyen mértékben segítette a hallgatót egyéni fejlesztési tervének 

megvalósításában?          

 5    4    3    2    1 

A gyakorlat hatása a hallgató gondolkodásmódjára, szemléletmódjára    

            5    4    

3    2    1  

A gyakorlat mennyiben adott gyakorlati segítséget a hallgató további oktató-nevelő 

munkájához?           5    4    

3    2    1 

A hallgató mentorral kapcsolatos elégedettsége      

            5    4    

3    2    1  
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11. sz. melléklet: Jótanácsok listája mentoroknak  

 

 Teremts megfelelő körülményeket a hallgató fogadására! (Lehetőleg a mentor mellett 

a tanáriban.) 

 Készítsd fel a kollégáidat a hallgató befogadására! 

 Készítsd fel a gyerekeket arra, hogy a hallgató még „kistanár” és tévedhet! 

 Nyiss a hallgató felé! Légy empatikus, ne feledkezz meg arról, hogy te is így kezdted! 

 Légy pozitív, támogató, de következetes, és mindvégig korrekt! 

 Lásd el szakmai tanácsokkal, ha szükséges! Add meg a szükséges információkat! 

 Mutass jó példát minden téren! 

 Ösztönözd önálló munkára, hogy tapasztalatot szerezhessen! 

 Tanórán kívül is biztosíts lehetőséget! 

 Jó szervezéssel kerüld el az időhiányt! 

 Tárd fel a hallgató erősségeit, hiányosságait! 

 Viselkedj előítélet-mentesen, pozitív attitűddel! 

 Légy elkötelezett a feladat iránt! 

 Légy kompetens a saját szakmádban! 

 Légy önkritikus és kritikus, de ne légy bántó! Hallgass és figyelj értő figyelemmel! 

 Légy naprakész! 

 Kísérd és támogasd a hallgatót pozitív üzenetekkel! 

 Tartsd tiszteletben a személyiségét! 

 Tekintsd partnerként! 

 Elfogadásod legyen elvárásokkal is teli! 

 Minden esetben elsősorban a gyerekek érdekeit tartsd szem előtt! 

 Merj változni és változtatni, akarj fejlődni! 

 

 

 

 


