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I. BEVEZETŐ: 

 

1. Az intézmény fenntartója:  

Fenntartó neve: Közép-Budai Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 80. 

 

2. Az SZMSZ célja  

A Szervezeti és Működési Szabályzat elsődleges célja az, hogy biztosítsa az intézmény jogszerű 

működését, meghatározza az intézmény működésének rendjét. Garantálja a nevelő-oktató 

munka hatékony működését.  

3. Tartalmi szabályzók: 

Tartalmát alapvetően a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.), 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet) szabályozza. 

4. Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottjaira, tanulóira, valamint az 

intézménnyel kapcsolatban álló személyekre. 

Az SZMSZ visszavonásig érvényes. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.  

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak: 

1. szülői szervezet 

2. diákönkormányzat 

3. Intézményi Tanács 

Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges (Nkt. 25. § (4) bek) 

 



 

II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

Az iskola az anyagi és személyi biztonság biztosításának érdekében 7:50-21:00 között zárt 

kapuval működik.  A nyári időszakban a meghatározott ügyeleti időpontokban a hatályos 

rendelkezés szerinti időbeosztással az irodában ügyeletet tart a vezetőség egyik tagja. 

 

1. Vezetők a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

A vezetőség tagjai 7:30-17:00-ig megosztva az iskolában tartózkodnak, a benntartózkodás 

rendjét az éves Munkaterv határozza meg. 

  

2. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az iskola a tanulói számára tanítási napokon pedagógiai ügyeletet 7.30 – 8:00 illetve 16:00-

17.00 óra között biztosít, illetve a tanítási órák közti szünetekben. Az iskolavezetőség egyik 

tagjának ebben az időszakban is az iskolában kell tartózkodnia. 

A tanítási órák rendjét, a szünetek rendjét a Házirend tartalmazza. Az óraközi szünetekben az 

intézményvezető helyettesek által elkészített ügyeleti rend szerint biztosítjuk a tanulók 

felügyeletét.  

A szaktantermekben (természettudományos terem, informatika terem, technika terem), 

valamint a tornateremben csak nevelői felügyelettel lehet tartózkodni. A szertárakba csak a 

kijelölt tanulók léphetnek be.  

Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak meg kell téríteni. A tanulók által okozott 

károk megtérítésére a vonatkozó eljárás megindítását az osztályfőnök kezdeményezi  a törvényi 

előírásoknak megfelelő határig. 

Tanuló az iskola épületét tanítási idő alatt csak az osztályfőnök, illetve valamely iskolavezető 

engedélyével hagyhatja el.  

 

3. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

A pedagógus munkaideje – teljes állás esetén - heti 40 óra. Ebből köteles az iskolában tölteni a 

neveléssel-oktatással lekötött idejét (teljes munkaidejének 55 -65 %-a), illetve ezen felül a 



kötött munkaidejének (teljes munkaidő 80 %) azt a részét, melyben csak az intézményben 

elvégezhető feladatokat lát el. A csak az intézményben elvégezhető feladatok körét az 

intézményvezető a munkaköri leírásban határozza meg. Az ezen felül levő időt a pedagógus 

maga osztja be.  

Valamennyi nevelő munkájának megkezdése előtt 10 perccel köteles megjelenni munkahelyén, 

illetve rendkívüli akadályoztatását mielőbb jelenteni az iskolavezetésnek. Megbetegedés, 

gyermekápolási táppénz vagy gyermek után járó pótszabadság esetén az iskola vezetőségét 

reggel 9:00-ig, első tanítási órát tartó pedagógus esetén 8:00 óráig telefonon értesíteni kell a 

távollétről. Egyéb esetben legalább egy nappal előbb kérhet engedélyt az óra elhagyására, 

elcserélésére vagy a tervezettől eltérő foglalkozásra.  

Valamennyi nevelő valamennyi óráját köteles becsengetéskor haladéktalanul megkezdeni és 

azt kicsengetéskor befejezni.  

Pedagógusok mobil telefonjaikat, okos eszközeiket tanórák, foglalkozások alatt magán célra 

nem használhatják, azaz csak naplózásra, digitális feladatokhoz, valamint szükség esetén 

szülőkkel való kommunikációra, esetleg mentő, tűzoltóság, rendőrség értesítésére.  

4. Belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-

oktatási intézménnyel 

A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt csak az iskola kapujáig kísérhetik – első 

évfolyamosok esetében az első két hétben egészen az osztályteremig.  

16:00 előtt gyermekükért érkező szülők az árkádok alatt várhatják meg őket (a pedagógus a 

zsibongóba a gyerekeket a szülő előzetes írásbeli kérelme alapján engedi ki). 

16:00 után a portásnak jelezve viheti el gyermekét, aki jelzi az ügyeletet tartó tanárnak.  

Heti egy alkalommal, minden héten csütörtökön 15:45 és 16:00 óra között a szülők bemehetnek 

gyermekük osztályába. Az osztályban pedagógus felügyelete alatt tartózkodhatnak. 

Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. Az iskolába érkező 

szülőknek, külső személyeknek a portán be kell jelenteniük jövetelük célját, illetve azt, hogy 

kit keresnek. A portás a külső személyek érkezéséről telefon rendszeren értesíti az iskola 

titkárságát, intézményvezetői irodát.  

A pedagógusnak a hozzá előzetes egyeztetés alapján érkező szülőkről, látogatókról a portást 

előre értesítenie kell. 



A tanítási órák vagy egyéb foglalkozások látogatására az intézményvezető adhat engedélyt.  

A fenntartó képviselőit, a pedagógiai szakmai szolgáltató és pedagógiai szakszolgáltató 

szervektől érkezőket, illetve más hivatalos személyeket elsősorban az intézményvezető fogadja.  

A tornatermet vagy egyéb helyiséget bérleti szerződés alapján igénybe vevőknek a foglalkozást 

követően el kell hagyniuk az épületet. A használat rendjét a bérleti szerződés tartalmazza, 

melyet a fenntartó tankerület (az intézmény javaslatát figyelembe véve) köt. Az ilyen 

megállapodás alapján iskolában tartózkodó gyerekekért érkező szülők gyermekeiket az alsó 

zsibongóba várhatják meg.  

Az intézményvezető által engedélyezett rendezvények közösségét a kijelölt helyen kell fogadni. 

Az engedély tartalmazza a benntartózkodás szabályait és a vagyonvédelemre irányuló 

előírásokat, kötelezettségeket.  

5. Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

Az iskola helyiségeinek használati rendjét a Házirend tartalmazza.  

Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát, berendezéseit 

megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre nevelje.  

Minden audiovizuális eszközt, oktatási szemléltető eszközt a pedagógus nyilvántartás alapján 

vesz át az eszközök kezelőjétől. Az átvételt aláírók teljes anyagi felelősséggel tartoznak 

elszámolni. 

A szaktantermek kulcsát a termet használó pedagógusnak, nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítőknek a tanóra vagy foglalkozás előtt a portáról kell elkérni és a tanóra/foglalkozás után 

ott kell leadni. A portás erről kulcskönyvet vezet, a pedagógusnak, nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítőknek aláírásukkal kell igazolniuk a kulcs átvételét és visszaadását is.  

A termek zárásáért, és a bennük levő eszközök, gépek használatáért az ott foglalkozást tartó 

pedagógus felelős.  

 

 

III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 



A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért a belső ellenőrzési 

csoport (BECS) és az iskola intézményvezetője felelős. Ezen túlmenően az intézmény minden 

felelős beosztású dolgozója felelős a maga területén. 

Az ellenőrzéshez, mérésekhez az ellenőrzést végzők tervet készítenek, ütemezik az éves 

munkaterv alapján. Előre értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a 

munkát előkészíthessék, segíthessék. 

A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének 

megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre. 

Az iskola belső ellenőrzésével szemben az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 

Segítse elő az iskola feladatkörében az oktatás minél teljesebb kielégítését. 

Az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az eredményeket 

a pedagógusoktól. 

Segítse a szakmai, gazdálkodási feladatok legészszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, továbbá 

a belső rendet, a társadalmi tulajdon védelmét. 

Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási 

fegyelem és gazdálkodás javításához. 

Az ellenőrzést végzik: 

Az intézmény vezetője, az intézményvezető-helyettes(ek), a munkaközösség vezetők, a BECS 

tagjai 

A különféle felelősüknek a felelősi területükön ellenőrzési joguk van, egyben jelentési és 

beszámolási kötelezettségük is az intézményvezető-helyettes(ek)nek, illetve az 

intézményvezetőnek. 

Az ellenőrzés területei és formái: 

• Pedagógiai, szervezési, tanügy igazgatási feladatok ellenőrzése 

• Időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések 

• Tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok, 

tanulói produktumok ellenőrzése. Beszámoltatás, felmérések, helyszíni ellenőrzések. 

 



IV. A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁI 

IV.1. Intézményvezetés 

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

az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével 

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

intézmény közalkalmazottjaival kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – kivéve a jogviszony 

létesítése, jogviszony megszüntetése, a tanulóval szembeni fegyelmi eljárás megindítása és 

fegyelmi büntetés kiszabásának eseteit. 

Az iskola vezetősége az intézményvezető és intézményvezető-helyettes(ek).  

Az intézményvezető közvetlenül irányítja az intézményvezető-helyettes(ek), pedagógusok és a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók és a technikai dolgozók munkáját. 

A vezetőség munkáját segítik a szakmai munkaközösség vezetők, gyermekvédelmi munkát 

segítő pedagógusok, a DÖK segítő pedagógus, a tankönyvterjesztésért felelős kollégák. 

Megbízatásukkal kapcsolatos feladataikat az iskolavezetőség irányításával látják el. 

 

IV.1.1. Intézményvezető 

Az iskola felelős vezetője. A jogszabályok, illetve a nevelőtestület által a hatáskörébe utalt 

ügyekben döntési joggal rendelkezik. A felsőbb szintű rendelkezések, valamint a 

nevelőtestületi döntések és határozatok végrehajtására és betartására utasításokat adhat ki. Az 

iskolavezetést felettes-, illetve társszervek előtt képviseli egyszemélyi joggal és felelősséggel.  

A pedagógiai munkával kapcsolatos különböző közösségek tevékenységét az iskolavezetés, 

élén az intézményvezetővel, fogja össze.  

a, Jogköre: 

1. Gyakorolja a munkáltató által ráruházott jogköröket.   

2. Ellátja az intézmény pedagógusaival és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

dolgozóival kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – kivéve a jogviszony létesítése, 

megszüntetése, a tanulóval szembeni fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása.  

3. Egy személyben gyakorolja a döntési jogokat az alábbi ügyekben, amelyekben 

meghallgathatja az iskolavezetőség, a nevelőtestület véleményét: 



• a tanulók felvételének ügyében, amennyiben körzeten kívül lakik 

• a tanulók egyes óráinak látogatása, illetve érdemjeggyel való értékelése alóli 

felmentésében 

• a tanulók csoportba sorolásában 

• ellenőrzi az iskolai nevelő-oktató munkát  

4. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor értesíti a fenntartót, működtetőt, szükség esetén a 

hivatalos szerveket. 

5. Egy személyben felelős az iskola minden területéért: pedagógusok, diákok, technikai 

dolgozók munkájáért  

6. Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a Közép-Budai Tankerületi 

Központ által meghatározott esetekben az aláírási jogkörét.   

 

b, Feladatai: 

• a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a 

tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések. 

• kapcsolatot tart a szülői választmány tagjaival, számukra évente egyszer értekezletet 

szervez. 

• kapcsolatot tart a fenntartóval. 

• mindennapi kapcsolatot tart a nevelőtestület tagjaival, a munkaközösségek vezetőivel, 

NOKS dolgozókkal, a külső szolgáltatók képviselőivel. 

• kapcsolatot tart az Diákönkormányzatot segítő pedagógussal. 

• gondoskodik az adatszolgáltatások elkészítéséről, határidőre történő továbbításáról. 

• elkészíti az éves munkatervet és a beszámolót. 

• megszervezi az ünnepélyek, megemlékezések, alkalmak ünneplésének megfelelő 

módját és meghatározza felelősét. 

• részt vesz a belső ellenőrzésben, segíti a kollégákat az önfejlesztési tervek 

elkészítésében. 

• irányítja az iskola alapdokumentumainak elkészítését, felülvizsgálatát. 



• irányítja a szükséges felméréseket: tanulók nyelvi, erkölcstan/etika csoportok 

kialakításához, pedagógusok továbbképzéséhez. 

• megszervezi és lebonyolítja az általános iskolai beiratkozást. 

• figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét. 

• kezdeményezi és támogatja a nevelő-oktató munka fejlesztése, az újító törekvések 

megvalósítását. 

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

munkaterv megvalósulását. 

• irányítja és figyelemmel kíséri a technikai dolgozók munkáját. 

• irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez.  

• a mindenkori jogszabályoknak megfelelően elkészíti a továbbképzési tervet és 

beiskolázási tervet,  

•  az osztályfőnökök jelzése alapján segítséget nyújtanak a tanulók igazolatlan 

hiányzásaival kapcsolatos jelzési kötelezettségek teljesítésében  

• irányítja a tankönyvrendelés elkészítését 

• gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi 

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

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

folyamatos továbbképzéséről.  

• az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, jutalmazza, valamint kitüntetésre 

javasolja a kiemelkedő munkát végzőket, és szükség esetén felelősségre vonást 

alkalmaz.  

• gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről.  

 

IV.1.2. Az intézményvezető-helyettes(ek)   

A vezetői tevékenységüket egyéni felelősséggel az intézményvezető irányítása mellett látják el, 

az intézményvezetőnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.  

A Intézményvezető-helyettes  

a, Jogköre: 



• a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő megszervezése 

• a tanulási órákon és az azokon kívüli munka szervezése 

• órarend, ügyeleti rend és helyettesítési rend biztosítása (megszervezése, ellenőrzése, 

értékelése) 

• intézményi szabályzatok gondozása 

• a munkaközösségekkel való mindennapi kapcsolattartás 

 

b, Feladatai: 

• előkészíti a tantárgyfelosztást, órarendet, ügyeleti és étkezési rendet 

• megszervezi és részt vesz az osztályozó és javító vizsgákon 

• megszervezi az ünnepek kapcsán a tanítási órák, ügyeletek beosztását 

• gondoskodik a pedagógusok továbbképzési tanúsítványainak összegyűjtéséről, annak 

nyilvántartásáról 

• naprakészen tartja a nyilvántartásokat: tanulói létszám, csoportba sorolások, kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók 

• részt vesz az iskolai értekezletek, szülőkkel való kapcsolattartó események 

előkészítésében, lebonyolításában 

• elvégzi az elektronikus naplóban – E-kréta- az adminisztratív feladatokat 

• megszervezi az eseti helyettesítést 

• a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő megszervezése 

• a tanulási órákon és az azokon kívüli munka szervezése 

• órarend, ügyeleti rend és helyettesítési rend biztosítása (megszervezése, ellenőrzése, 

értékelése) 

• intézményi szabályzatok gondozása 

• a munkaközösségekkel való mindennapi kapcsolattartás 

• az intézményvezető távolléte esetén ellátja annak halasztást nem tűrő feladatait, kivéve 

a kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyeket 



• az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörbe tartozó 

feladatokat 

 

B Intézményvezető-helyettes  

a, Jogköre: 

• a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő megszervezése 

• a tanulási órákon és az azokon kívüli munka szervezése 

• órarend, ügyeleti rend és helyettesítési rend biztosítása (megszervezése, ellenőrzése, 

értékelése) 

• intézményi szabályzatok gondozása 

• a munkaközösségekkel való mindennapi kapcsolattartás 

 

b, Feladatai: 

• előkészíti a tantárgyfelosztást, órarendet, ügyeleti és étkezési rendet 

• megszervezi és részt vesz az osztályozó és javító vizsgákon 

• megszervezi az ünnepek kapcsán a tanítási órák, ügyeletek beosztását 

• gondoskodik a pedagógusok továbbképzési tanúsítványainak összegyűjtéséről, annak 

nyilvántartásáról 

• naprakészen tartja a nyilvántartásokat: tanulói létszám, csoportba sorolások, kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók 

• részt vesz az iskolai értekezletek, szülőkkel való kapcsolattartó események 

előkészítésében, lebonyolításában 

• elvégzi az elektronikus naplóban – E-kréta- az adminisztratív feladatokat 

• megszervezi az eseti helyettesítést 

• a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő megszervezése 

• a tanulási órákon és az azokon kívüli munka szervezése 

• órarend, ügyeleti rend és helyettesítési rend biztosítása (megszervezése, ellenőrzése, 

értékelése) 



• intézményi szabályzatok gondozása 

• a munkaközösségekkel való mindennapi kapcsolattartás 

Amennyiben a törvényben meghatározott létszám alá csökken az iskola létszáma, és csak egy 

helyettes alkalmazását engedi meg, akkor minden feladatot a helyettes végez el az 

intézményvezetővel együttműködve.  

 

IV.1.3. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyettesére/helyetteseire:  

• A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

való vezetői feladatok. 

• A munkavégzés ellenőrzése. 

• Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése. 

• A vizsgák szervezése. 

• Az iskolai dokumentumok, felülvizsgálata. 

• Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése. 

• Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az intézményvezető-helyettes(eke)t 

egyeztetési és teljes körű beszámolási kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és 

hatáskörök helyettesek közötti megosztását a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

IV.1.4. A kiadmányozás szabályai  

A kiadmányozás rendjét a Közép-Budai Tankerület vezetője által kiadott utasítás szabályozza.  

Az intézményvezető kiadmányozza: 

A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a tanulóval szembeni fegyelmi eljárás 

megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait. 

Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat. 



Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és 

egyéb leveleket. 

Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a Közép-Budai Tankerületi Központ szervezeti 

egysége, illetve a tankerületi intézményvezető számára nem tartott fenn. 

A közbenső intézkedéseket. 

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

központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 

és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.  

Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.   

 

IV.1.5. Képviseleti jog és átruházása: 

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

esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.  

Ha az intézményvezető nem tesz ilyen nyilatkozatot, vagy akadályoztatva van, a képviseletet 

az A intézményvezető-helyettese látja el. Ilyen esetekben az intézményvezető-helyettes(ek)nek 

beszámolási kötelezettsége van az intézményvezető felé.   

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

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

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

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény intézményvezetője és 

valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.   

 

IV.1.6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje  

Ha az intézményvezető nem tudja ellátni a vezetői feladatait akadályoztatás esetén (betegség, 

egyéb távollét), akkor a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettes(ek) látja(ák) el. 

Amennyiben (egyik) intézményvezető-helyettes sem tudja akadályoztatás miatt (betegség, 



egyéb távollét) a vezetőhelyettesi feladatait ellátni, az intézményvezető-helyettesi feladatokat 

más kijelölt személynek kell ellátnia.  

Intézményvezetőt távolléte esetén helyettesít az A intézményvezető-helyettes, egy helyettes 

esetében a helyettes. 

Az intézményvezető és intézményvezető-helyettes(ek) együttes távolléte esetén a megbízott 

munkaközösségvezető látja el a vezetői feladatokat. 

Az intézményvezető, illetve az intézményvezető-helyettes(ek) távolléte esetén a helyettesek az 

alábbi feladatokban dönthetnek 

- csak a mindennapi, működést zökkenőmentesen biztosító intézkedések 

- csak olyan ügyekben járhat el a helyettesítő, amely azonnali döntéseket követelnek, 

halaszthatatlanok, vagy amelyekre írásos felhatalmazást kapott. Ez alól kivételek azok az ügyek 

és döntések, amelyeket a jogszabály kizárólag a vezető jogkörébe utalt.  

Az intézményvezető tartós távolléte esetén (legalább két hetes, folyamatos távollét) azonban  a 

helyettesítést ellátó A intézményvezető-helyettes gyakorolhatja a kizárólagos jogkörben 

fenntartott hatásköröket is.  

 

IV.1.7. Vezetők kapcsolattartása 

Az intézményvezető döntései és utasításai előtt – a jogszabályokban meghatározott egyeztetési 

kötelezettségen túl - meghallgatja az iskolavezetőség véleményét. Az intézményvezetőnek 

kötelessége, hogy a munkavállalók számára javaslataik ismertetésére lehetőséget biztosítson. 

A kibővített vezetőség lehetőség szerint minden hónapban összeül, hogy megbeszéljék a havi 

programokat, teendőket. Ezen a megbeszélésen részt vesznek az intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes(ek), munkaközösség vezetők, a tanulókat érintő napirendek esetén 

meghívottként, tanácskozási joggal DÖK segítő tanár.  

 

IV.2. Nevelőtestület 

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

Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a 



felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak közössége 

A nevelőtestület az iskolát érintő legfontosabb nevelési és módszertani kérdésekkel foglalkozik. 

A nevelőtestület osztályozó értekezletet évente kettőt tart – félévkor és év végén. Feladata a 

tanulók érdemjegyeinek megállapítása, magatartás és szorgalom osztályzatának elbírálása, év 

végén felsőbb osztályba lépés, javítóvizsgára, osztályozó vizsgára, vagy évismétlésre utalás. 

 A nevelőtestület más értekezleteket szükség szerint, illetve előre tervezetten tart, a tervezett 

értekezletek témáját és előterjesztését az iskolai közösségek javaslatai alapján a munkatervbe 

kell ütemezni.  

Döntési jogköre 

• Az iskolai alapdokumentumok (PP, SZMSZ, Házirend, éves munkaterv, beszámolók, 

beiskolázási terv és továbbképzési program, vezetői program) elfogadása 

• tantárgyi érdemjegyek megállapítása (a Knt. 54.§.5,6. bekezdése szerint), magatartás és 

szorgalom jegyek elbírálása, felsőbb osztályba lépés, javító vizsgára, osztályozó 

vizsgára vagy évismétlésre utalás 

• tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából fegyelmi bizottság létrehozása 

A nevelőtestület a jogszabályokban meghatározott feladataiból a szakmai munkaközösségekre 

ruházza a tantárgyfelosztás készítése során a véleményezés jogkörét. A munkaközösségek a 

véleményezési jogkör gyakorlásáról a tanévnyitó értekezleten adnak tájékoztatást.  

A nevelőtestület a meghatározott feladataiból a nevelőtestület azon részére ruházza át a félévi 

és év végi értékelésnél a tanuló magatartásának, szorgalmának, teljesítményének osztályzattal 

történő értékelésének lehetőségét, amely pedagógusok oktatják a tanulót. A többi 

pedagógusnak véleményezési joga van. 

A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi eljárás esetén 

fegyelmi bizottságot hoz létre, melynek tagja kell legyen az iskola vezetőségének egyik tagja 

és a tanuló osztályfőnöke. A fegyelmi bizottság az egyeztetést és fegyelmi eljárást a törvényi 

előírásoknak megfelelően végzi, a nevelőtestületnek beszámolási kötelezettséggel tartozik a 

fegyelmi ügy lezárását követő két héten belül. 

Intézményvezető pályáztatás esetén a nevelőtestület – ha azt a pályáztató kéri - véleményezi a 

jelölt (ek) pályázatát és személyét. A nevelőtestület a munkaközösségek összesített véleményét 

az általa választott személy továbbítja a pályáztató felé.  



 

IV.3. Szakmai munkaközösségek 

A munkaközösséget a munkaközösség vezető irányítja, akit az intézmény vezetője bíz meg, 

ehhez azonban kikéri a munkaközösség tagjainak véleményét.   

A munkaközösségek részletes feladatai: 

• gondozzák a területükhöz tartozó tanulmányi területeket 

• Értekezleteiken szakmai programot készítenek, a tanév munkatervéhez igazítva, 

munkájukat ehhez igazítva végzik el.  

• javaslatot tesznek a tantervek korszerűsítésére, a tantervi anyag ésszerű átrendezésére, 

a tanórákon folyó munka továbbfejlesztésére, eredményességének ellenőrzésére 

• kidolgozzák és biztosítják az egységes követelményrendszert 

• megszervezik és lebonyolítják a munkaközösség által gondozott tantárgyak tanulmányi 

versenyeit 

• év végén elkészítik az éves munkájukról a beszámolót, melyet ismertetnek a 

nevelőtestülettel 

 

Az iskolában 6 munkaközösség működik: 

I. alsós munkaközösség: tagjai az alsós osztályfőnökök 

II. alsós munkaközösség: tagjai a főleg napközit ellátó tanítók 

 

felsős osztályfőnökök munkaközössége: tagjai a felsős osztályok osztályfőnökei 

reál munkaközösség: tagjai a felsőben reál tárgyakat tanítók (fizika, kémia, biológia, 

természetismeret, földrajz, matematika, digitális kultúra, technika és tervezés) 

humán munkaközösség: tagjai a felsőben humán tárgyakat tanítók (magyar nyelv és 

irodalom, történelem, állampolgári ismeretek, hon- és népismeret, idegen nyelv, rajz és 

vizuális kultúra, ének-zene, dráma és színház, etika) 

 



testnevelés munkaközösség: tagjai a testnevelést tanító pedagógusok 

 

IV.3.1. Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás 

Az iskola kibővített vezetőségének tagjai az intézményvezető, az intézményvezető-

helyettes(ek), a munkaközösség vezetők, diákönkormányzat és esetenként a szülői szervezetek 

képviselője. Megbeszélések szükség szerint havi-kéthavi rendszerességgel történnek a 

amelyeken emlékeztető készül.  A vezetőségi értekezleteken megbeszélteket a munkaközösség 

vezetők továbbítják a munkaközösségükbe tartozó pedagógusoknak. Emellett az 

intézményvezető közvetlenül vagy az intézményvezető-helyettes(ek)en keresztül irányítja a 

munkaközösség vezetőket, velük mindennapos kapcsolatot tart. Segíti a munkaközösségek 

közti kapcsolattartást, egyeztetnek az iskolai és iskolán kívüli programokról, szervezésükről, 

lebonyolításukról, a felelősök kijelöléséről, a megvalósítás sikerességéről.  

 

IV.4. Diákkörök, diákönkormányzat 

Az iskola tanulóinak érdekképviseletét ellátó szervezet a Diákönkormányzat (DÖK), melynek 

tagjait az iskola tanulói demokratikus úton választják meg. Az iskolai tanulók összességét érintő 

ügyekben a DÖK, a segítő tanár támogatásával, az intézményvezetőhöz, intézményvezető-

helyettes(ek)hez fordulhat. A tanulók képviselői a hivatalos megkeresésben (levélben, iskolai 

fórumon, stb.) tett felvetéseikre, kérdéseikre 15 napon belül választ kell kapniuk. A DÖK 

munkáját, a DÖK és a nevelőtestület közötti kapcsolattartásért a DÖK segítő tanár a felelős. Őt 

az intézményvezető legfeljebb 5 évre bízza meg.  

Az iskola tanulói az osztályfőnöki órákon, illetve rendezvényekhez kapcsolódóan alkalmanként 

kapnak részletes tájékoztatást az iskola életéről. 

Az iskola tájékoztató eszközei a hirdetőtáblák és a körlevelek. 

A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol: 

• egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról 

• saját működéséről 

Az iskola valamennyi tanulójának jogában áll véleményét a megfelelő formában elmondani, a 

saját és az intézmény életét érintő ügyekben tanárának, osztályfőnökének, az iskola vezetőinek 

egyénileg vagy valamely közösség előtt. Az iskola intézményvezetője és intézményvezető-



helyettese(i) előzetes időpont egyeztetés után fogadják a tanulókat. A tanulók 

véleménynyilvánításának és tájékoztatásának jogszabályban előírt fóruma a diákközgyűlés, 

melynek évenkénti összehívásáról az iskola intézményvezetőjével történő előzetes egyeztetés 

után a DÖK gondoskodik.  

Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét, erről jegyzőkönyvet kell készítenie 

• az iskola dokumentumaival kapcsolatban (SZMSZ, Házirend) 

 

IV.4.1. Diákönkormányzattal való kapcsolattartás 

A Diákönkormányzatot (DÖK) munkájában egy pedagógus segíti. Az ő feladata a 

kapcsolattartás a vezetőséggel és a nevelőtestülettel. A diákokat a DÖK segítő tanár képviseli 

– meghívottként, tanácskozási jogkörrel - a vezetőségi és nevelőtestületi értekezletek 

alkalmával.  

A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának jogszabályban előírt fóruma a 

diákközgyűlés, melynek évenkénti összehívásáról az iskola intézményvezetőjével történő 

előzetes egyeztetés után a Diákönkormányzat gondoskodik. A DÖK használhatja az iskola 

infrastruktúráját, üléseit az intézményben tarthatja.  

 

IV.5. Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör feladata, amennyiben indul, a tanulók mindennapi testmozgásával, a 

sportágak megszerettetésével kapcsolatos feladata van. Tagja lehet az iskola valamennyi 

tanulója. 

   

IV.6. Szülői közösség 

Az iskolai élet irányításában önálló képviseleti szervezetként működhetnek, jogszabályokban 

meghatározott jogkörrel rendelkeznek, működési programjukat maguk határozzák meg. A 

nevelőtestület a szülői közösségeknek a jogszabályi előíráson felül nem biztosít jogokat. Fontos 

feladata, hogy a tanulók érdekeit képviseljék, illetve az iskola nevelő-oktató munkáját segítsék.  



IV.6.1. A szülői közösséggel való kapcsolattartás 

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

iskolai rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel.   

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

tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – két alkalommal tart 

fogadóórát  

Az osztályok szülői közösségeinek képviselőiből Szülői munkaközösség (SZMK) jöhet létre. 

Az SZMK és az iskolavezetés együttműködését biztosítja, hogy üléseiken meghívottként részt 

vesz az iskolavezetőség egyik tagja.  

IV.7. Intézményi Tanács 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. 

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

delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola intézményvezetője bízza meg. Az 

iskola és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola intézményvezetője felelős. 

Az intézményvezető félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak. 

  



V. KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁI 

 

Az intézmény különféle szervezetekkel tart fenn mindennapos kapcsolatot. Egyrészt helyi 

szinten (fenntartó és a konyhát működtető önkormányzat, egészségügyi és sportszervezetek), 

másrészt országos szinten is (hivatalok, szakmai szervezetek) 

Az intézmény legfőbb külső kapcsolatai: 

- az intézmény működtetője: az iskola mindenkori fenntartójának és vezetőjével az 

intézményvezető közvetlenül tartja a kapcsolatot.  

- Oktatási Hivatal szakértői, szaktanácsadói: a minősítések és szaktanácsadások kapcsán az 

intézményvezető, illetve az érintett pedagógusok közvetlenül szervezik a kapcsolattartást.  

- a kerületi önkormányzattal az iskola vezetője tart kapcsolatot.  

V.1. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal 

A pedagógiai szakszolgálatokkal az iskola gyermekvédelmet segítő pedagógusai, az SNI és 

BTM-es tanulók fejlesztését koordináló pedagógus és az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot 

(konzultációk, esetmegbeszélések, óralátogatások, egyéni és csoportos foglalkozások, 

logopédiai szűrés stb.). A szakszolgálatokra való beutalással kapcsolatban az osztályfőnök 

köteles a beutalót kitölteni, a szülővel is aláíratni.  

V.2. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal  

A gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyámhatósággal az intézmény vezetője, helyettese, illetve 

az osztályfőnökök tartják szükség esetén a kapcsolatot. Feladatuk, hogy a tanulók 

veszélyeztetése esetén felvegyék a kapcsolatot a megfelelő szervvel, tájékoztassa a szolgálatot, 

a szülőt, illetve eljárásokat kezdeményezzen. Az osztályfőnök jelzése után közösen készítik el 

a jelzést a szervezet felé. Az osztályfőnökök illetve a gyermekvédelmet segítő pedagógusok 

részt vesznek az esetmegbeszéléseken.  Az iskolai pedagógusok munkáját segíti a gyermekjóléti 

szolgálat által biztosított szociális munkás. 

V.3. Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval  

Az iskolában az iskolaorvos és védőnő külön írásos megállapodás szerint biztosít egészségügyi 

felügyeletet, melyről a helyben megszokott módon tájékoztatja a szülőket. A területileg 

illetékes fogorvosnál – előzetes megbeszélés után – a tanulók évente kétszer fogászati 



szűrővizsgálaton vesznek részt. A helyben végzett és a külső helyszíneken végzett orvosi 

szűrővizsgálatokra kijelölt szakemberekkel az iskolatitkár tart fenn kapcsolatot.  

 

VI. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE 

VI.1. Hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Az iskolai hagyományok az iskola tanulóinak, dolgozóinak és a szülőknek is egyaránt szólnak. 

Ezeknek a hagyományoknak az időpontját, felelőseit az iskola Munkaterve szabályozza.  

VI.2. A tanulók számára szervezett iskolai hagyományok: 

- Iskolába hívogató foglalkozások a leendő első osztályosok számára, 

- Szüreti mulatság – az iskola diákjai számára, és a leendő első osztályosoknak, valamint 

a szülőknek, 

- Márton-napi vigalom a felső tagozatos diákoknak, 

- Ünnepek megrendezése osztály, illetve iskolai szinten (nemzeti ünnepek, mikulás, 

karácsony, farsang, tanévnyitó és tanévzáró ünnepély, ballagás stb.)  

- „lisznyais” Olimpia – sportnap 

- Osztályok közötti versenyek (tisztasági-, akadályverseny, Lisznyais Házkupa stb.) 

- Táborozások:  

A táborok megszervezése, illetve azok költségeinek megtervezése minden esetben a 

szülők bevonásával történik. A tábor megvalósulása a szülői befizetésekből valósul meg. 

A táborok és erdei iskolák megvalósulásának feltétele a fenntartó engedélyezése, mivel a 

kísérő és felügyeletet ellátó nevelők kirendelését és kiegészítő javadalmazásának 

fedezetét a Közép-Budai Tankerületi Központ biztosítja. 

- Kiváló osztály cím elnyerésének lehetősége, 

- 100-as klub – tagja lehet minden olyan 1-8. osztályos diák, aki egy-egy tanévben 100 

vagy több jeles osztályzatot szerez 



VI.3. A felnőtt dolgozók számára szervezett iskolai hagyományok 

A pedagógusok számára szervezett iskolai hagyományos programok minden esetben 

önköltségből valósulnak meg, esetleg pályázati forrásból. 

- Csapatépítő nap 

- Év, illetve tanév búcsúztató 

- Nyugdíjba vonulók búcsúztatása 

 

VI.4. Szülők számára szervezett iskolai hagyományok 

A szülők számára szervezett programok ingyenesek. 

-  A leendő első osztályosok szüleinek ismerkedési lehetőségek biztosítása pl. nyílt nap, 

külön szülői értekezlet, iskolába hívogató foglalkozások 

-  Rendezvényeken, ünnepeken való részvétel 

- Karácsonyi hangverseny 

- Nyílt órák látogatása 

 

VII. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

VII.1. Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való 

tartózkodás során meg kell tartaniuk 

A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a 

tanulóbalesetek megelőzése érdekében teendő intézkedések az intézményvezető feladatkörébe 

tartoznak. 

A tanulók számára minden tanítási év első napján osztályfőnöki óra keretében, valamint a tanév 

első testnevelés, technika, fizika, informatika és kémia óráján tűz- és balesetvédelmi oktatást 

kell tartani. 



Az iskolán kívüli rendezvények, osztály- vagy tanulmányi kirándulások, táborok előtt az 

osztályfőnök, illetve a kísérő tanár kötelessége a veszélyforrásokra és az elvárható magatartási 

formákra a tanulók figyelmeztetése. 

Ha a tanulót baleset éri, a vele foglalkozást tartó, illetve felügyelő tanár kötelessége az 

elsősegélynyújtás és az intézkedés. Az érvényes rendeleteknek megfelelően kell eljárni, 

nyilvántartást vezetni, jegyzőkönyvet felvenni és az előírásoknak megfelelően kivizsgálást 

lefolytatni. 

VII. 2. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  

Tűz- és balesetvédelem: 

A fenntartó a törvényeknek megfelelő gyakorisággal tűz- és munkavédelmi oktatást szervez.  

Tűz esetén a Tűzriadó tervnek megfelelően kell eljárni. 

Bombariadó: 

Bombariadó esetén is a Tűzriadónak megfelelően kell eljárni, azzal az eltéréssel, hogy a 

Tűzoltóság helyett a helyi Rendőrkapitányságot kell értesíteni. 

Rendkívüli esemény – minden olyan esemény, amelynek bekövetkeztét nem lehet előre látni – 

és bombariadó esetén az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézményvezető-

helyettes(ek) intézkedhet(nek). Halasztást nem tűrő esetben a közvetlen veszély elhárítására az 

azt észlelő közalkalmazott köteles minden tőle telhetőt megtenni, intézkedéseiről köteles a 

legrövidebb időn belül az intézményvezetőnek beszámolni.  

A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az intézményvezető értesíti a fenntartót és 

működtetőt.  

A súlyos, rendkívüli helyzetek kezelésére intézményünk az előírásnak megfelelő Honvédelmi 

Intézkedési Tervet (HIT) készít és az abban rögzítettek szerint jár el.  

 



VIII. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJAI, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI 

VIII. 1. Napközi és tanulószoba, pedagógiai ügyelet: 

Az alsósok napközi otthonos foglalkozásai a tanítást követően kezdődnek és 16:00-ig tartanak. 

Ez idő alatt biztosítjuk a tanulók étkeztetését, továbbá a tanítási órákra való készülését, 

levegőzését, szervezett és kötetlen játékát. A napközis csoportok kialakításakor törekedni kell 

az osztály, illetve évfolyam szerinti működésre. 

 

A felső tagozatos diákok számára, mivel az intézményben tanuló felügyelet nélkül nem 

tartózkodhat, a tanulószobán, szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozáson, 16:00 után ügyeleten 

való részvétele a következő esetekben kötelező: 

- ha kéri az iskolai étkeztetést, de az adott napon az étkeztetés időpontjáig már nincs órája 

- ha az adott napon, a délután folyamán iskolai elfoglaltsága van (pl. szakkör, sportkör, zeneóra, 

stb.) és azt megelőzően nem megy haza.  

A napközis és tanulószobás diákok számára 16:00-ig kötelező a napközis illetve a tanulószobai 

foglalkozásokon való részvétel, a távolmaradást igazolni kell. A tanuló napközis, ill. 

tanulószobai foglalkozásokon való részvételi kötelezettsége a szülő írásbeli kérelmére szűnhet 

meg.  

Az összevont csoportos ügyelet 16:00-17:00-ig tart. 

VIII.2. Tanórán kívüli foglalkozások: 

• korrepetálás, tehetséggondozás: a tanulási nehézségekkel küzdő, felzárkóztatásra 

szoruló diákoknak egyéni, illetve kis csoportos korrepetálást tartunk, mely a 

korrepetálást végzők számára a tantárgyfelosztásban van elrendelve. Mindemellett a 

kiemelkedő képességű diákjaink is kapnak támogatást képességeik 

kibontakoztatásához.  

• szakkör, sportkör: A tanév elején felmért tanulói igényeknek megfelelően, a 

finanszírozási feltételeknek figyelembe vételével szervezzük. Jellege szerint lehet 

tehetséggondozó, felzárkóztató, hobbi jellegű, digitális írástudás elsajátítását célzó, 

problémamegoldó kompetenciák fejlesztését célzó, sport szeretetére nevelő 

foglalkozások. 



• fejlesztő foglalkozások: A beilleszkedési, tanulás és magatartási nehézségekkel küzdő 

diákok számára fejlesztőpedagógus nyújt segítséget. Ez a diákok számára kötelező, a 

távolmaradást szülői vagy orvosi igazolással kell igazolni. Az ezekről a 

foglalkozásokról való hiányzás beleszámít a tanulók bizonyítványában feltüntetett 

hiányzásába. 

• énekkar: az énekkaron az ének-zene szakos tanár által kiválasztott tanulóknak 

kötelessége részt venni. A távolmaradást a szülőnek igazolni kell.  

Az iskolai szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

A szakkörök és tanfolyamok indításáról a szakmai munkaközösségek véleményének 

meghallgatásával az intézményvezető dönt. 

 

IX. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

Az intézményben mind a kézzel vezetett dokumentumok, mind az elektronikusan előállított 

dokumentumokat használjuk, nyilvántartjuk és vezetjük. 

IX. 1. Kézzel előállított, illetve vezetett dokumentumok:  

• Beírási napló – a hatályos jogszabályoknak megfelelően - az elektronikus nyilvántartás 

mellett is kötelezően kézzel vezetendő dokumentum, az iskolatitkár gondozza. Ezen 

jelölendő szenzitív adat a sajátos nevelési igényre, vagy beilleszkedési, magatartás és 

tanulási zavarra utaló besorolás. 

• az Anyakönyvi lap vezetése kézzel történik, az osztályfőnök feladata, záradéka szintén 

tartalmazza a szakvélemények megállapításait. (A bizonyítványokban azonban csak az 

intézményvezetői határozatokat szabad feltüntetni, amennyiben a tanulónak tantárgyi, 

vagy tantárgy részre vonatkozó felmentése, mentesítése van.) 

IX.2. Elektronikusan előállított dokumentumok 

Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

• a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése 

• a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok 



• az elektronikus napló, félévi bizonyítvány 

 

IX.3. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítése a körbélyegzővel 

történik, ezen dokumentumok kezelési és tárolási rendjét az iratkezelési szabályzat 

szabályozza. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 

intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

Bélyegzőt az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes(ek), az iskolatitkár és esetenként 

megbízott személyek (bizonyítványok, naplók, anyakönyvek hitelesítésére az osztályfőnökök, 

vásárlások, ügyintézés esetén a megbízott személy) használhatnak.  

Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. 

IX.4. Az elektronikus napló hitelesítésének rendje:  

Az elektronikus napló használatát a KRÉTA szabályzat szabályozza.  

 

X. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI 

ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 

pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három 

hónap már eltelt.  

 

X.1. Egyeztető eljárás 

 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított 

és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

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

gondviselője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított kiskorú tanuló esetén a szülő egyetért.  



A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

szülőjének figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. 

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

írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás 

lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 

tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell 

folytatni. 

 

X.1.1. Az egyeztető eljárás szabályai 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 

biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, 

értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a 

kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 

 

X.2. Fegyelmi eljárás 

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

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

képviselője is képviselheti. 

 

X.2.1. Fegyelmi eljárás szabályai 

 

A fegyelmi eljárás megindításáról a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a tanuló terhére rótt 

kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás 

időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, a 

tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly 

módon kell kiküldeni, hogy azt a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal 

megkapja. 

A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 

védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani 

kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás 



tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét meg kell hívni. 

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

fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen. 

 

X.3. Fegyelmi tárgyalás 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság 

folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni 

a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott 

nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás 

vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha 

ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 

folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a 

szemle és a szakértői vélemény. 

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló 

mellett szól. 

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

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az 

iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

 



X.4. Fegyelmi határozat 

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

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy 

más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

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

érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

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

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

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

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

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

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

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

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

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

Az elsőfokú határozat ellen a kiskorú tanuló szülője is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést 

a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 

másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát 



továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével 

ellátva. 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt a fent meghatározottakon túl 

az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, továbbá az, aki az ügyben 

tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a kiskorú tanuló 

szülője is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az intézmény 

vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója 

megállapítja a kizárási ok fennállását. 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az intézményvezető a köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a 

felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről 

a kiskorú tanuló szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt 

fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár 

megtérítésére. 

X. 5 Fegyelmi büntetés 

A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggesztheti. 

Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév 

végi osztályzatokat megállapították. Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából 

fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell 

állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az 

iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát tegyen. 

A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban foglaltak 

szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál, 



b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

 

  



XII. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

XII.1. A tanulók által készített alkotások tulajdonjoga: 

 A tanulók által tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon előállított alkotások tulajdonjoga, 

amennyiben az alapanyagokat az iskola biztosítja, az intézményt illeti meg, az 

alkotásokat az intézmény szabadon használhatja, hasznosíthatja. 

XII. 2. Térítési díjak befizetése: 

- Önköltséges étkezésben – iskolánk étkezőjében – az azt igénylő tanulók, valamint iskolánk 

dolgozói részesülhetnek. Az étkeztetés rendjének kialakítása az aktuális órarendhez 

igazítva, abban rögzítve történik, hogy a felügyelet és elegendő hely biztosítható 

legyen.  

- Étkezési térítési díjat havonta lehet befizetni, ennek szabályzása nem az iskola, hanem az 

étkeztetést biztosító önkormányzat, illetve ellátó szervezet hatásköre. 

- A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat 

rendelete állapítja meg. 

- Külföldi állampolgárságú tanulók tandíját és annak befizetési módját a köznevelési törvény 

valamint a fenntartó rendelete határozza meg. 

XII.3. Tankönyvterjesztés:  

Az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős(ök) - a rendeleteknek megfelelően, az 

előírt határidők betartásával - a pedagógusok, és munkaközösségek javaslata 

alapján elkészíti a tankönyvrendelést és a tankönyvellátás helyi rendjében 

meghatározottak szerint megszervezi a tankönyvek terjesztését.  

XII.4. Reklámtevékenység az iskolában 

- Az iskola területén, illetve rendezvényein reklám tevékenység csak környezetvédelemmel, 

egészséges életmóddal, illetve társadalmi-, közéleti-, vagy kulturális eseménnyel, 

tevékenységgel kapcsolatban folyhat.  

- Az iskolában reklámtevékenység például plakátok, hirdetések elhelyezése csak az iskola 

vezetőségének – intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes(ek) – 

engedélyével történhet. 



XII.5. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 

XII.5.1. Tanulói jogviszony 

- Az első osztályos tanulók felvételéről, a tankötelezettség szabályozása szerint – a 

férőhelyek figyelembe vételével, az intézményvezető dönt. Körzetes gyermekek felvétele 

automatikus, körzeten kívüliek esetében a köznevelési törvény ide vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak (továbbá előnyt élveznek az I. kerületben lakók, azok a 

gyermekek, akiknek szülei a kerületben dolgoznak, illetve azok, akiknek testvére, vagy 

szülője az iskolába járt). 

- A felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételről, átvételéről az egyedi körülmények 

mérlegelése alapján – bemutatott bizonyítvány, ellenőrző, illetve szakvélemény alapján,  

– az érintett osztályfőnökkel, szakvéleménnyel rendelkező tanuló esetén osztályfőnökkel 

és fejlesztőpedagógussal történő egyeztetés után az intézményvezető dönt.  

 -  Külföldi bizonyítvány elismeréséről, a különbözeti vizsgákról hatályos jogszabályok 

alapján az intézményvezető dönt. A külföldön szerzett bizonyítvány fordítását az iskola 

irattárában meg kell őrizni.   

- Felmentést az egyes órák kötelező látogatása alól, valamint szakvéleményben szereplő 

tantárgyi értékelés és minősítés alól a szülő írásbeli kérelme alapján egyedi elbírálás 

szerint az intézményvezető adhat. 

- Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A 

szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig 

nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez (Oktatási Hivatal illetékes főosztálya). 

Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a 

tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül 

fel. 

- A tanulói jogviszony megszűnik: 

- az utolsó (8.) évfolyam eredményes befejezésével, a bizonyítvány kiállítását követő 

napon, 

- vagy alacsonyabb évfolyam esetén, ha a tanuló más iskolába távozik (ilyenkor a 

befogadó iskola a felvételről, illetve a beiratkozásról szóló hivatalos értesítése 

szükséges),  

 



XII.5.2.  A tanulók osztályba és csoportba sorolása 

- Az osztályba, csoportba soroláskor a köznevelési törvény rendelkezései az irányadók. A 

szülők kéréseit csak az arányos osztály- és csoportlétszám figyelembe vétele mellett 

igyekszünk kielégíteni.  

- Az idegen nyelv (angol, vagy német) választása az optimális csoportlétszámok kialakítása 

mellett, lehetőség szerint a szülői igényeknek megfelelően történik. Párhuzamos 

osztályba, csoportba való átlépésről, a szülő írásbeli kérelme alapján, egyedi elbírálással, 

az osztályfőnökök, érintett tanárok véleménye alapján az intézményvezető dönt. 

 

XII.5.3.  A tanulók mulasztásának igazolása 

 - Az iskola kötelező foglalkozásairól való távolmaradást igazolni kell. Az igazolást a 

tanulónak a hiányzást követő három tanítási napon belül be kell mutatni. 

 - A hiányzás elsősorban orvosi igazolással kell igazolni. Szülői igazolással egy tanévben 

maximum 3 alkalommal, egy alkalommal maximum 3 napot lehet igazolni. 

 - Előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásbeli kérelmére az osztályfőnök legfeljebb 

három napra adhat. Három napnál hosszabb távollétre, vagy külföldi útra előzetes 

engedélyt – a szülő írásbeli kérelmére – csak az intézményvezető adhat. A szülők egy 

tanévben maximum 3 alkalommal, egy alkalommal maximum 1 hétre kérhetik el 

gyermekeiket hosszabb távollétre. 

 - Igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök köteles a hiányzás tényét a szülőnek és az 

iskolavezetésnek jelezni, s velük együttműködve az érvényes jogszabályoknak 

megfelelően eljárni.  

 - Amennyiben a tanuló mulasztása (igazolt és igazolatlan együttesen) eléri a 

jogszabályokban meghatározott mértéket (jelenleg összesen 250 órát vagy egy-egy 

tanítási tantárgyból az órák 30%-át), és emiatt a tanuló teljesítménye az adott tantárgyból 

nem értékelhető érdemjeggyel, illetve a tanév végén nem osztályozható, a tantestület 

engedélyével osztályozó vizsgát tehet.    

- A hiányzások figyelemmel kísérése valamint a szülő figyelmének időben történő 

felhívása az osztályozhatatlanság veszélyére az összes hiányzás szempontjából az 

osztályfőnök, az egyes tantárgyak szempontjából az adott tantárgyat tanító pedagógus 

feladata. 

 



XII.5.4. A tanulók számonkérésének, értékelésének, jutalmazásának és büntetésének 

szabályai, a tanulói jogok 

- A tanulók számonkérésének, értékelésének, jutalmazásának, elismerésének elveit, 

szabályait és típusait a Pedagógiai program helyi tanterv fejezete határozza meg.  

- A tanulók kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos szabályokat, a viselkedési normákat, 

továbbá a fegyelmezésükre, büntetésükre vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza.  

A tanulói jogokról és azok gyakorlásának lehetőségeiről a Házirend rendelkezik 

  



XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

XIII.1. Az SZMSZ hatálybalépése 

A SZMSZ 2022. év augusztus hó 29. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, 

és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszti a 2020. év augusztus hó 31. napján elfogadott SZMSZ. 

XIII.2. Az SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

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

az iskolaszék, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

Kelt: Budapest, 2022. év augusztus hónap 29. nap 

 

 

 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2022. év szeptember 

hó 05. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

Kelt: Budapest 2022. év szeptember hónap 5. nap 

 

  

diákönkormányzat vezetője 



 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

A szervezeti és működési szabályzatot az iskolaszék ......... év .................. hó ........ napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék véleményezési jogát jelen 

szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta.   

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

iskolaszék képviselője 

Az intézményben nem működik iskolaszék.  

 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács ......... év .................. hó ......... 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács 

véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

az intézményi tanács elnöke 

Az intézményben nem működik intézményi tanács. 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

 



A szervezeti és működési szabályzat Adatkezelési szabályzatát a szülői szervezet 2022. év 09. 

hó 26. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 

véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során az adatkezelési szabályzattal 

kapcsolatban gyakorolta.  

 

Kelt: Budapest 2022. év szeptember hónap 26. nap 

 

 

szülői szervezet képviselője 

 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2022. év 08. hó   29. napján 

tartott értekezletén elfogadta. 

 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

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

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

  



Fenntartói és működtetői nyilatkozat 

Jelen szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

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

telepítő rendelkezések:  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... 

(fejezet és címmegjelölések) 

 

Vonatkozásában a Közép-Budai Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója 

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

vezetője a szervezeti és működési szabályzat fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

fenntartó képviselője 

 

  



XIV.MELLÉKLETEK 

1. SZ. MELLÉKLET 

Az iskola szervezeti ábrája 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 

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

• A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,  

• A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

• A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

• A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről, 

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

információszabadságról, 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

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

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

végrehajtásáról, 

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

iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 

szabályairól, 

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

alkalmazásáról, 

• A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

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

módosításáról, 

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

általános követelményeiről, 

• 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról, 

• Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 
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• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) Korm. rendelet, 

• A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

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

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet), 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról, 

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

rendelet, 

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

(XII. 29.) OKM rendelet, 

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

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

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

 

 

„Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink információra és tudásra 

alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető információt és elképzeléseket, 

gondolatokat biztosít. Az iskolai könyvtár a tanulókat permanens tanulási készségekkel 

fegyverzi fel és fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként 

éljenek.” 

(Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Fenntartás, irányítás, elhelyezés 

 

Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok 

Elnevezése: Lisznyai Utcai Általános Iskola Könyvtára 

Címe: 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

Telefon: 375-42-84 

Fax: 375-42-84 

 

 

I.1. Alapítás jogelőd 

 

A meglévő dokumentumok alapján az iskola alapításával egyidőben létrejött a könyvtár, 

alapításának éve 1958.  

 

 

I.2. A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása, ellenőrzése 

 

Az iskolai könyvtár fenntartója a Magyar Állam. Az irányításért, az ellenőrzésért és a 

könyvtári szolgáltatásokért a mindenkori fenntartó vállal felelősséget. 

 

 

I.3. A szakmai kapcsolatok 

 

Munkaközösségekkel az iskolán belül. 

Fővárosi szinten: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, 

helyi közművelődési könyvtárak. 



Országos szinten: OPKM. 

A könyvtári munka értékelését a szakértők végzik. 

I.4 A könyvtár helye a szervezetben 

 

A könyvtár szervezetileg közvetlenül az intézmény vezetőjének irányítása alatt, de szoros 

együttműködésben áll minden munkaközösséggel. Segíti tevékenységüket, aktívan 

kapcsolódik munkájukhoz.  

 

I.5 A könyvtár gazdálkodása 

 

A könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a Lisznyai Utcai Általános 

Iskola mindenkori fenntartója, ill. működtetője biztosítja. 

 

 

I.6 A könyvtár elhelyezkedése 

 

A könyvtár helyiségét az iskola élete során többször változtatták. Jelenleg az iskola 

alagsorában egy 36 m2 –es teremben helyezkedik el, mely alkalmas helyben olvasásra, 

könyvtári foglalkozások tartására. A könyvtár szabadpolcos rendszerben működik, továbbá 

rendelkezik tankönyvraktárként működően egy - 40fm bepakolásra alkalmas -  szekrénysorral 

a könyvtárral szembeni informatika terem előtti folyosón. 

 

 

I.7 A könyvtár bélyegzője 

 

Ovális tulajdonbélyegző; felirata: 

  Fent:  Bp. I., Lisznyai u. Ált. 



  Lent:   * Iskola Könyvtára * 

 

 

II. A könyvtár működésének és igénybevételének szabályai 

 

A könyvtárhasználati szabályzatban található. 

 

 

III. A könyvtár alapfeladatai 

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:  

a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése vétel, csere vagy ajándék útján, feltárása, 

őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,  

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai 

foglalkozások tartása,  

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,  

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink és pedagógusaink számára, 

g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

 

 

III.1 A könyvtári állománnyal kapcsolatos feladatok 

 



1. Az állomány fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

• Desiderátum: a használók kérése alapján. A kért dokumentumok nyilvántartása az 

erre a célra rendszeresített elektronikus táblázatban történik. 

• A szépirodalom és a szakirodalom előírt aránya. Jelenleg az állomány nem teljesen 

felel meg az ideálisnak, célunk, hogy az új beszerzéseinkkel megfeleljen az ideális 30 

% szépirodalom - 70% szakirodalomnak. 

• A dokumentumok épsége. Minden tanulónknak felhívjuk a figyelmét a kölcsönzött 

dokumentumok állapotának megóvására. A megsérült, vagy elhasználódott 

dokumentumokat félre teszi a könyvtáros, amennyiben az lehetséges megjavítja.  

• A kölcsönzési fegyelem megtartása, kártérítés. A kölcsönzési és a hosszabbítási idő 

be nem tartása esetén a késő tanuló felszólítása szóban történik. Amennyiben a diák 

ezt követően sem hozza vissza a könyvet, újabb könyvet nem kölcsönözhet. Ha tanév 

végéig sem kerül vissza a kikölcsönzött dokumentum, a tanuló osztályfőnökét és 

szüleit is értesítjük. Ha a dokumentum ezek után sem kerül vissza a könyvtárba, abban 

az esetben a tanuló következő tanévben addig nem kölcsönözhet új könyvet és 

tankönyvet, amíg a tartozását nem rendezi. Ha a dokumentum nem rendeltetésszerű 

használat során sérül meg (nem javítható), vagy elveszik, a tanulót azonos 

dokumentum beszerzésére kötelezzük. Ha a dokumentum kereskedelmi forgalomban 

nem kapható, akkor hasonló tartalmú és értékű könyv beszerzésére kötelezzük. Az 

iskolából kiiratkozó tanulók kötelesek könyvtári tartozásukat rendezni, amennyiben ez 

nem történik meg a könyvtáros és az intézményvezető írásban szólítja fel a szülőket 

tartozásuk rendezésére. 

• Az elavult dokumentumok törlése. 3 /1975 KM-PM rendelet figyelembe vételével 

lehetőség szerint évente kerül sor az elavult és megrongálódott dokumentumok 

selejtezésére. Így évente újra kezdődő számozással, az év feltüntetésével készül el a 

selejtjegyzék. Ennek során a dokumentumok kivezetésre kerülnek az összes 

nyilvántartásból. 

 

2. Az állomány őrzésével kapcsolatos feladatok 

• A raktári rend megóvása. Minden nap az új, és a visszahozott dokumentumok a 

megfelelő helyre kerülnek vissza a helyükre. A selejtezésre és javításra kerülőket 

külön kell tárolni. A polcok rendjét naponta a nyitvatartási időn kívül át kell vizsgálni.  

Az állomány fizikai védelme során a könyvtárban be kell tartani a tűzrendészeti 

szabályokat. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A dokumentumokat a 



lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól. A beteg, piszkos, penészes 

dokumentumokat azonnal el kell különíteni és megmentésükről gondoskodni kell. 

• A letétek elhelyezése, ellenőrzése. A letétek (kézikönyv, tankönyv) kiadása a tanév 

elején történik, ezen könyveket lehetőség szerint elzárva kell tárolni. A könyvek 

állapotának megőrzéséért az átvevő pedagógus felel.  A letétek ellenőrzésének 

legkésőbb a következő tanév elején meg kell történnie. 

• Kulcs. A könyvtárosnak van saját kulcsa. Az iskola portáján pótkulcs található. A 

könyvtárban könyvtáros jelenléte nélkül a diákok és pedagógusok nem 

tartózkodhatnak, ez alól kivételt csak az intézmény vezetése és a helyiség takarítását 

végző személy képez. 

 

3. Az állomány nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 

•  A tulajdonbélyegző, leltári szám, raktári hely, Cutter-szám, leltári 

nyilvántartás 

A nyilvántartás jellege szerint: időleges (brossura nyilvántartás) és végleges (könyv, 

média). Formája szerint: egyedi és összesített. Azok a dokumentumok, melyeket a 

könyvtár tartós megőrzésre szán 6 napon belül nyilvántartásba kerülnek.  

A végleges nyilvántartás formája leltárkönyvi bejegyzés.  

A brossura (tankönyv) állomány számítógépes feldolgozásra nem kerül. 

A leltárkönyvek bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető.  

Az időszaki kiadványokat kardexlapon tartjuk nyilván. 

A dokumentumot leltárba vétele során először a könyvtár tulajdonbélyegzőjével látja 

le a könyvtáros a címlap verzón, a 17. oldalon, majd az utolsó írásos oldalon. Ezután 

következik a nyilvántartásba vétel, mely folyamat során megkapja a leltári számot. 

Az új dokumentumok ezután kerülnek a megfelelő helyükre. A dokumentum 

számláját ezután záradékkal látja el és lepecsételi a könyvtár tulajdonbélyegzőjével a 

könyvtáros és továbbítja a gazdasági szakembernek. Fénymásolt példányát a 

könyvtári irattárban is elhelyez. A számla kiegyenlítése a gazdasági szakember 

feladata, melynek során a számlát továbbítja a fenntartónak. 

 

•  Tartós és nem tartós megőrzésre szánt dokumentumok 



A tartós dokumentumokat egyedi, végleges nyilvántartásba kerülnek (könyv, média, 

tartóstankönyv). Ezek rendeltetésszerű használat esetén minimum 4 évig nem 

selejtezhetőek. A nem tartós megőrzésre szánt dokumentumaink (brossúra, 

tankönyv), melyeket a könyvtár átmeneti időtartamra, legfeljebb 3 évre szerez be 

időleges nyilvántartásba vesszük, melynek formája elektronikus és kardex 

(folyóiratoknál) is lehet. 

 

 

 

•  Selejtezés és leltározás rendje 

Selejtezés: 

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

ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 

alapján a selejtezés a könyvtárban évente, folyamatosan történik. Az 

állományapasztásnál fölöslegessé vált dokumentumokat lehetőség szerint felajánljuk 

a határon túli magyar könyvtárak, iskolák számára és egyéb rászorulóknak. A már 

felhasználhatatlan (sérült, megrongálódott) példányokat az iskolai papírgyűjtés során 

hasznosítjuk. 

Törlési jegyzékre kerülnek a következő művek: 

- A tartalmilag elavult kiadványok, azok is, amelyekből új javított kiadás került 

beszerzésre. 

- A használat következtében megrongálódott kiadványok. 

- A tanterv vagy az iskola profiljának változtatásával fölöslegessé váló kiadványok. 

- A folyóiratok és hírlapok, amelyek 3 évenként kerülnek selejtezésre. 

Az állományapasztás elvei: 

Az állományból az alábbi okok miatt törölhető dokumentum: 

- tervszerű állományapasztás, 

- természetes elhasználódás, 

- hiány. 



A törlés folyamata: 

- A dokumentumok kivezetése a nyilvántartásokból. 

- A kivonásra kerülő dokumentumok törlési jegyzékbe vétele (sorszáma folyamatos, 

de évente újra kezdődő, tartalmazza a művek leltári számát, szerzőjét, címét és a 

dokumentum értékét). 

- A törlésről jegyzőkönyv készül melyet az iskola pecsétjével, és a törlési bizottság 

tagjainak aláírásával hitelesítünk. Egy-egy példányát a törvény szerinti előírt 

helyeken archiválják. 

 

 

Leltározás: 

A leltározás során a gyűjtemény dokumentumait tételesen kerülnek 

összehasonlításra az egyedi nyilvántartással. 

Az állományellenőrzés típusai: 

jellege: - időszaki 

  - soron kívüli 

módja: - folyamatos 

  - fordulónapi 

mértéke: - részleges 

  - teljes  

Az állományellenőrzés menete:  

- Ütemterv, készítése, melyet jóvá kell hagyatni az intézmény intézményvezetőjéve 

l. 

- Raktári rend megteremtése. 

- Az ellenőrzéshez szükséges segédeszközök előkészítése. 

- Nyilvántartások felülvizsgálata. 



Az állományellenőrzést legalább két személy végzi, melynek során az adott 

dokumentumot és az állományt tételesen összehasonlítjuk a nyilvántartással. 

Az ellenőrzés lezárása: 

A revízió befejezése után elkészül a záró jegyzőkönyv, mely a leltározók aláírásával, 

és az iskola pecsétjével hitelesítve egy héten belül átadásra kerül az iskola 

intézményvezetőjének. A jegyzőkönyv megállapítja a hiány mértékét, elemzi annak 

okait. A hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha azt az intézmény 

fenntartója a feltárt okok alapján engedélyezi. A jegyzőkönyveket iktatják és a 

megfelelő helyen archiválják. 

 

4. Az állomány feltárásával kapcsolatos feladatok 

A könyvtár jelenleg nem rendelkezik katalógussal. A fenntartó 2020 június – 

szeptember között szerzi be a feladat elvégzéséhez szükséges könyvtári programot, s 

így elkezdődhet az elektronikus katalógus kialakítása. 

 

5. Könyvtárhasználati foglalkozások 

A könyvtárhasználati foglalkozások olyan foglalkozások, melyek a könyvtárban 

történnek, ezek tartalmaznak kis mértékben könyvtári ismereteket is. 

Formái: 

- Könyvtárhasználati óra, melyet a könyvtáros tart. 

- Szakóra, melyet a könyvtárban tartanak, könyvtáros segítségével, könyvtári 

ismeretekkel kiegészítve. 

- Szakóra, melyet szaktanár tart könyvtári eszközökkel, dokumentumokkal. 

- Délutáni foglalkozás napközis gyerekekkel. 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. A könyvtár mind az intézmény 

dolgozóinak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos 

helyben használatát. A csak helyben használható dokumentumok (kézikönyvtár, 

periodikák) kivételével állományát kölcsönzi. Tájékoztató szolgálata keretében 

eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli 



adatszolgáltatást nyújt. Segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkához 

kapcsolódó irodalom (információ) kutatásában. Közreműködik a könyvtárbemutató, 

könyvtárismertető és a könyvhasználatra épülő tanítási órák, foglalkozások 

rendszerének kialakításában, előkészítésében és megtartásában. Könyvtárközi 

kölcsönzés keretében a saját gyűjteményében nem található dokumentumokat a 

kerület más iskoláiból vagy könyvtárából átkéri. Kiemelten fontos, hogy a 

könyvtáros segítségével a tantervi követelményeiben szereplő könyvtári órák 

megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok, 

valamint a katalógus és a könyvtár, mint rendszer használatát a diákok 

elsajátíthassák.  

 

III.2 Az állományra épülő szolgáltatások 

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével az iskolában folyó oktató-

nevelő munkát segítse. A könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni 

és csoportos helyben használatát. A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati 

szabályaiban rögzíti. 

A könyvtár használói az iskola tanulói és dolgozói. Használata ingyenes. 

 

Szolgáltatások: 

• helyben használat 

A könyvtári szolgáltatások között az iskolai könyvtárakban kiemelt jelentőségű a 

helyben használat. Az önálló tanulói munkák készítése kapcsán az anyaggyűjtés 

kiselőadáshoz, bemutatókhoz, projektmunkákhoz nagy szerepet kap a 

felkészülésben. Ehhez nyújt nagy segítséget a kézikönyvtárunk. 

• kölcsönzés 

Csak beiratkozott, (ingyenesen) az iskolánk állományába tartózó diák és dolgozó 

kölcsönözhet a könyvtár erre a célra szánt dokumentumaiból. Minden olvasó csak 

saját nevében kölcsönözhet, a kölcsönzött dokumentumokért neki kell vállalnia a 

felelősséget. A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása kölcsönzői nyilvántartó 

füzet segítségével történik. A tanulóknál legfeljebb 2 nyomtatott dokumentum lehet 



egyidejűleg. A kölcsönzés időtartama legfeljebb 3 hét. (Első osztályosok esetében 

egy könyv két hét.) A visszahozatal határideje kérésre egy alkalommal 1 hétre 

hosszabbítható. 

• csoportos használat 

Könyvtári foglalkozást a könyvtárossal történő előzetes (időpont, fajta, téma, 

tartalom) egyeztetésével tartunk. 

• tájékoztatás, információszolgáltatás 

A könyvtáros tájékoztat a dokumentumokról és a könyvtári szolgáltatásokról, 

eligazítást ad a szükséges ismeretekről, segít a könyvtári állományban való 

eligazodásban. A könyvtárhasználati ismeretek oktatása során egyik kiemelt terület a 

könyvtári tájékoztató eszközök használatának gyakoroltatása. 

• előjegyzés vezetés 

A könyvtáros az olvasó által keresett, de kölcsönzésben lévő könyvre előjegyzést 

vesz fel, melyben feltünteti a tanuló nevét, osztályát, a keresett könyv szerzőjét, 

címét. A beérkezett könyvről értesíti a várakozót. 

 

 

 

 

 

IV. A könyvtár kiegészítő feladatai 

 

• Tanórán kívüli, nem könyvtárhasználati foglalkozások tartása (pl.: kézműves, 

meseolvasás, stb.). 

• A könyvtár közösségi térként is funkcionál ezért helyet biztosít versenyeknek, 

bemutatóknak, egyéb kulturális rendezvényeknek. 

• Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása. 

• Közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az iskola szükségleteinek 

megfelelő szolgáltatások felhasználásában. Mint a pedagógiai információs rendszer 

része közvetíti a helyileg jelentkező pedagógiai és szakirodalmi igényeket az országos 



(OKI, OPKM) a fővárosi (FPI könyvtára, tanárképző intézmények) és a kerületi 

báziskönyvtárakhoz és fogadja, hozzáférhetővé teszi azok szolgáltatásait.  

 

 

V. Záradék 

 

A könyvtári SZMSZ az iskolai SZMSZ része, a jóváhagyás napján lép életbe. Felülvizsgálatát 

indokolttá teszi az iskola pedagógiai programjának módosítása, vagy ha a jogállásban, 

szervezeti felépítésben, feladatrendszerben változás áll be. 

Az SZMSZ mellékletei: 

1. számú: Gyűjtőköri szabályzat 

2. számú: Könyvtárhasználati szabályzat – Könyvtári Házirend 

3. számú: Az iskolai könyvtár katalógusai és szerkesztésének szabályzata 

4. számú: Tankönyvtári szabályzat 

  



A muzeális dokumentumokkal kapcsolatos tevékenységek szabályai 

Iskolánknak nincsen külön muzeális dokumentum gyűjtemény.  

 

 

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 31. 

 

 

   

……………………                                                   ……………………. 

könyvtáros      intézményvezető 

 

  



Gyűjtőköri szabályzat 

3.1. sz. melléklet 

 

 

I. A gyűjtőköri szabályzat kialakítását befolyásoló tényezők: 

 

1. Az iskola típusa nyolc évfolyamos általános iskola. Tanulói létszámunk jelenleg: 309 

fő. Hangsúlyt fektettünk a lemaradók fejlesztésére és a tehetséggondozásra egyaránt. 

2. Iskolánk célkitűzése a megfelelő alapműveltség sokoldalú és magas szintű elsajátítása, 

a szabadidő hasznos eltöltése, és alapos felkészítés a középiskolára. A könyvtárunk 

gyűjtőkörének, gyűjteményének alapja az iskola pedagógiai programja, a helyi 

tantervek és a szabadidős tevékenységek. 

3. Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program megvalósításának, az iskolai 

könyvtár részt vesz a pedagógiai program megvalósításában, illetve az iskola általános 

nevelési céljaiban. Állományával segíti a diákok és a pedagógusok felkészülését 

tanóráikra, ahol kell, biztosítja a szükséges dokumentumok használatát is. Fontosnak 

tartjuk, hogy a könyvtáros segítségével a tantervi követelményeiben szereplő könyvtári 

órák megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok, 

valamint a könyvtári rendszer használatát a diákok elsajátíthassák. Az iskolánk szocio-

kulturális háttere jó.  

4. Az iskolai könyvtárnak jó a kapcsolata más könyvtárakkal.  

 

Állományelemzés: 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat 

és információhordozókat, melyekre az oktató-nevelő tevékenységhez szükség van. 

Könyvtárunk erősen válogatva gyűjt, arra törekedve, hogy a tananyaghoz kapcsolódó 

irodalom megfelelő válogatással tartalmilag helyes legyen, azaz közelítsen a szép- és 

szakirodalom megfelelő (30:70%) arányához. A példányszámot az anyagi lehetőségek, a 

könyvtár befogadóképessége, valamint az szabja meg, hogy milyen szorosan kapcsolódik az 

illető mű a tananyaghoz, hány évfolyam munkájában használható, milyen érdeklődésre tarthat 

számot.  



 

 

II. Gyűjtőköri szabályzat: 

 

A könyvtár fő gyűjtőkörébe azok a dokumentumok tartoznak, melyek fontos szerepet töltenek 

be az oktató-nevelő munka folyamatában. A beszerzési forrásaink vétel, csere és ajándék. A 

könyvtáros hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható. 

Általános alapelv, hogy a könyvtáros a folyamatos, tervszerű, arányos állomány alakítását a 

rendeletekben, útmutatókban felsorolt tényezők figyelembevételével végzi. 

 

Gyűjtendő dokumentum típusok: 

• könyv 

• periodika, folyóirat 

• brosúra 

• tankönyv 

• segédkönyv 

• videokazetta 

• zenei CD 

• CD-ROM 

• DVD 

• csak számítógéppel használható dokumentum 

• oktatócsomag 

 

 

1. Szépirodalom 

 

Tartalom: A gyűjtés mélysége 

Házi, és ajánlott olvasmányok kiemelten 



Átfogó irodalmi antológiák válogatva 

A tananyagban szereplő szerzők művei teljességre törekedve 

A tananyagban nem szereplő alkotók művei erősen válogatva 

Tematikus irodalmi antológiák (ünnepélyekre, 

rendezvényekre) 
válogatva 

Regényes életrajzok, történelmi regények erősen válogatva 

Gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélés- és 

verses kötetek 
válogatva 

Az iskolában tanított nyelvek olvasmányos 

irodalma 
erősen válogatva 

Az emelt óraszámú formában oktatott nyelvek 

irodalma 
erősen válogatva 

 

2. Kézi-és segédkönyvtár 

Tartalom: A gyűjtés mélysége 

Nem alapfokú általános lexikonok és 

enciklopédiák 
válogatva 

A tudományok középszintű elméleti és történeti 

összefoglalói 
erősen válogatva 

A tantárgyakhoz kapcsolódó felsőfokú 

ismereteket tartalmazó összefoglaló jellegű 

művek, lexikonok, enciklopédiák 

erősen válogatva 

Az emelt óraszámú formában tanított 

tantárgyakhoz kapcsolódó felsőfokú ismereteket 

tartalmazó összefoglaló jellegű művek, 

lexikonok, enciklopédiák 

erősen válogatva 

 



3. Szakirodalom 

 

Tartalom: A gyűjtés mélysége 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a 

tudományok egészét vagy azok részterületeit 

bemutató 

válogatva 

Az emelt óraszámú formában tanított 

tantárgyakhoz kapcsolódó szakkönyvek 

válogatva, a helyi 

tantervnek megfelelően 

A tananyaghoz közvetve kapcsolódó 

szakkönyvek 
válogatva 

Az emelt óraszámú formában tanított 

tantárgyakhoz közvetve kapcsolódó szakkönyvek 
erősen válogatva 

Érvényben lévő általános iskolai tantervek, 

tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

válogatva, a helyi 

tantervnek megfelelően 

A tanulókat érintő pályaválasztási útmutatók, 

felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok 
erősen válogatva 

Helytörténeti vonatkozású művek erősen válogatva 

Az iskolára vonatkozó művek erősen válogatva 

 

4. Kéziratok 

 

Tartalom: A gyűjtés mélysége 

Az iskola tanárainak és tanulóinak az iskolával 

vagy az iskolai élettel kapcsolatos dokumentumai 
válogatva 

 

5. Pedagógiai gyűjtemény 

 



Tartalom: A gyűjtés mélysége 

Pedagógiai kézikönyvek erősen válogatva 

Pedagógiai szakkönyvek erősen válogatva 

Tantárgyi kézikönyvek, módszertani 

segédkönyvek 
erősen válogatva 

Pedagógiához kapcsolódó tudományágak 

szakkönyvei 
erősen válogatva 

 

6. Hivatali segédkönyvtár 

 

Tartalom: A gyűjtés mélysége 

Az iskola működéséhez nélkülözhetetlen 

igazgatási, gazdasági, jogi, ügyviteli 

dokumentumok 

erősen válogatva 

Az iskola speciális feladatainak (PL: gyermek- és 

ifjúságvédelem) ellátásához és intézményeinek 

működtetéséhez szükséges jogi és módszertani 

kiadványok, segédletek és szabályzatok 

erősen válogatva 

 

7. Könyvtáros segédkönyvtára 

 

Tartalom: A gyűjtés mélysége 

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályzatok, 

táblázat, módszertani segédletek 
teljességre törekedve 

 

8. Tankönyvek, segédkönyvek 

 



Tartalom: A gyűjtés mélysége 

Az iskolában használatos tankönyvek teljességre törekedve 

Az iskolában használt, tartós használatú vagy 

ingyenesen biztosított tankönyvek 
teljességre törekedve 

Munkáltató eszközként használatos művek válogatva 

 

 

9. Nem hagyományos dokumentumok 

 

Tartalom: A gyűjtés mélysége 

A tantárgyak oktatásához rendszeresen 

felhasználható nem hagyományos dokumentumok 
erősen válogatva 

 

10. Periodikagyűjtemény 

 

Tartalom: A gyűjtés mélysége 

Az oktatáshoz közvetlenül felhasználható, illetve 
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Könyvtárhasználati szabályzat –  

Könyvtári Házirend 

3.2. sz. melléklet 

 

 

A házirend a könyvtár használóinak jogait és kötelességeit tartalmazza. 

 

1. A könyvtár használatára jogosultak köre 

Az iskola pedagógusai, tanulóifjúsága valamint az iskolában dolgozó technikai személyzet 

használhatja az iskola könyvtárát, térítésmentesen. 

 

2. A használat módja és feltétele 

A beiratkozott kölcsönzők kötelesek a könyvtár kölcsönzési szabályait betartani és megfelelő 

kölcsönzési fegyelemmel a könyveket visszahozni, anyagi felelősséggel tartozik az általa 

használt dokumentumokért, berendezési tárgyakért. Csak a dokumentált dokumentumok 

vihetők ki a könyvtárból.  

A tanulók a beiratkozás után csak nyomtatott dokumentumot (könyv) kölcsönözhetnek, 

melyből legfeljebb 2 db lehet egyidejűleg náluk. A kölcsönzés időtartama 3 hét. (Első 

osztályosok esetében egy könyv két hét.) A visszahozatal határideje kérésre egy alkalommal 1 

hétre hosszabbítható. A dokumentum kikölcsönzése után az olvasó teljes felelősséggel 

tartozik annak épségéért és a könyvtárba való visszakerüléséért. 

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje egész tanévre, illetve olyan hosszú időre szól ameddig 

a tankönyvet vagy segédkönyvet (pl.: atlasz) használják. Tartós tankönyv rendeltetésszerű 

használati ideje minimum 4 év. Ezen időn belül az elfogadható elhasználódás foka: 

1 év után: 25%; 

2 év után: 50%; 

3 év után: 75% 

4 év után: 100%. 



Az olvasóterembe csak a tanuláshoz szükséges tárgyakat: könyv, füzet, tolltartó stb. lehet 

bevinni! 

A könyvtár nem kölcsönözhető állományát az olvasóteremben helyben lehet olvasni. 

Kivételes esetekben a könyvtáros engedélyezheti 1 napra a hazavitelét. 

Az elektronikus berendezéseket (rádió, CD-DVD- lejátszó, számítógép, fénymásoló, scanner) 

csak a könyvtáros kezelheti. 

A kikölcsönzött dokumentumokat legkésőbb a szorgalmi időszak végéig vissza kell hozni. 

Ennek időpontja tanévenként meghatározott. Amennyiben a tanuló szeptemberig sem rendezi 

a tartozását, akkor az új tanévben nem kölcsönözhet újabb könyvet, tankönyvet. 

Tanuló és pedagógus a teremben csak a könyvtáros jelenlétében tartózkodhat. 

Pedagógusok a tanév során csak a munkájukhoz szükséges mennyiségű dokumentumot, az 

anyagrészük feldolgozásához szükséges ideig használhatják.  

Ha az iskola tanulói és munkatársai jogviszonyában változás történik, a könyvtári tartozás 

rendezése kötelező, amennyiben ez nem történik meg a könyvtáros és az intézményvezető 

írásban szólítja fel a szülőket tartozásuk rendezésére.  

Elveszett vagy megrongálódott dokumentumok esetében a könyvtár a kártérítés lehetőségével 

él. Elveszett könyv helyére ugyannak a dokumentumnak más kiadását a könyvtár elfogadja. 

Ha az elveszett, vagy megrongálódott dokumentum kereskedelmi forgalomban nem kapható, 

akkor hasonló tartalmú és értékű könyv beszerzésére kötelezzük.  

Szülő vagy hozzátartozó hosszabb ideig a könyvtárban nem tartózkodhat. Kivéve 

rendezvényeken. 

 

3. Nyitva tartás 

A könyvtár minden nap (az ott megtartott tanítási órák kivételével) csak nyitvatartási időben 

vehető igénybe. Kivételt képez az időpont egyeztetéssel, pedagógus felügyelete alatt tartott 

egyéb kulturális rendezvények (ünnepségek, vetélkedők, értekezletek, továbbképzések, 

tájékoztatók, stb.). A könyvtár nyitvatartását minden évben a munkatervben kell rögzíteni, 

mivel a nyitvatartásnak alkalmazkodnia kell az iskola életéhez, feladataihoz és egyéb 

szolgáltatásaihoz. Csak így lehet optimális kölcsönzési időt kialakítani, mely a 

könyvtárhasználók köréhez alkalmazkodik. 



 

4. Egyéb rendelkezések 

• Táskát és kabátot a könyvtárba behozni tilos. 

• A könyvtárban italt, élelmiszert fogyasztani tilos. 

• A könyvtárban a könyvtárhasználók ne zavarják egymást, csendben kell lenniük.  

• A könyvtári dokumentumokra vigyázni kell, a rongálást meg kell téríteni. 

• A könyvtárban a mobil telefon használata tilos. Ez alól kivétel a tanórai digitális 

eszközhasználat.  

• Ha a tanuló fegyelmezetlen magatartása miatt három szóbeli figyelmeztetésben 

részesül utána a könyvtárból kiküldhető. 

 



Az iskolai könyvtár katalógusai és szerkesztésének szabályzata 

3.3. sz. melléklet 

 

 

Az iskola katalógusa: 

A könyvtár jelenleg nem rendelkezik katalógussal. A fenntartó 2020 június – szeptember 

között szerzi be a feladat elvégzéséhez szükséges könyvtári programot, s így elkezdődhet az 

elektronikus katalógus kialakítása. 

Az állomány feltárása (katalogizálása is) a Szikla-Mini Integrált Könyvtári Rendszerrel fog 

történni. Jelenleg az elektronikus katalógus feldolgozottsági szintje a teljes dokumentum 

állomány 0%-a. 

A katalógus gondozása: 

• a teljes állomány (szakirodalom, szépirodalom, audiovizuális dokumentumok) 

feltárása 

• hibák javítása 

• folyamatos bővítése, esetleg törlése 

 



Tankönyvtári szabályzat 

3.4. sz. melléklet 

 

 

Jogi szabályozás: 

Mindenkor a hatályos iskolai tankönyvellátásról és tankönyvbeszerzésről, közoktatásról, 

köznevelésről szóló törvények és rendeletek szerint kell eljárni. 

 

Az iskolai könyvtárnak alapfeladata a tanulók ingyenes tankönyvekkel való teljes körű 

ellátása.  

A tanulók számára ingyenesen biztosítandó tankönyvek közül a jogszabályok által előírt tartós 

használatra alkalmas tankönyvek az iskola tulajdonába és a könyvtár tartós tankönyvi 

állományba kerülnek.  

A könyvtár feladata továbbá, hogy az iskolában használatos tankönyvekből, segédletekből 

lehetőség szerint legalább 1-2 példánnyal rendelkezzen. Feladata ezeknek a könyveknek az 

ideiglenes vagy tartós nyilvántartása, hozzáférhetővé tétele, kölcsönzése és a gyűjtemény 

gondozása. 

Intézményünk a klasszikus értelemben nem rendelkezik tankönyvtárral, de a könyvtári 

állományba kerülő tankönyveket, mi tankönyvtárnak tekintjük. Ezeket a dokumentumokat 

elkülönítve tároljuk egy - 40fm bepakolásra alkalmas - szekrénysorban. Ezekre a 

dokumentumokra vonatkozik a tankönyvtári szabályzat. 

 

A könyvtáros gondoskodik a tanév elején a tanulók számára a tartós tankönyvek 

kölcsönzésének lebonyolításáról. A kapott tartós tankönyveket a diákok kötelesek megőrizni 

és rendeltetésszerűen használni. 

A tanulók számára a tartós tankönyvek kölcsönzési ideje egész tanévre, illetve olyan hosszú 

időre szól ameddig a tankönyvet vagy segédkönyvet (pl.: atlasz) használják. Tartós tankönyv 

rendeltetésszerű használati ideje minimum 4 év. Ezen időn belül az elfogadható elhasználódás 

foka: 



1 év után: 25%; 

2 év után: 50%; 

3 év után: 75% 

4 év után: 100%. 

 

A pedagógusok az általuk használt tankönyveket, segédleteket akár több évre is 

kölcsönözhetik a könyvtárból. 

 

Elveszett vagy az elfogadható elhasználódáson túl megrongálódott tankönyvek esetében a 

könyvtár a kártérítés lehetőségével él, az ilyen példány helyett az azonos raktári számú könyv 

meghozatala kötelező. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 

esetben az intézményvezető dönt. 

 

A könyvtáros a 100%-ban elhasználódott, valamit tartalmi változás vagy a pedagógusok 

döntése alapján már nem használt tankönyveket évente leselejtezi. 

 

A tankönyv felelős és a könyvtáros az iskolai tankönyvrendelés és a tanulói és tanári 

tankönyv ellátás lebonyolításában együttműködik. 

  



4. SZ. MELLÉKLET 

 

Munkaköri leírások 

 

Pedagógus munkaköri leírása 

 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok: 

 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint 

a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

intézmények névhasználatáról 

 

I.) Munkavégzés helye: Lisznyai Utcai Általános Iskola (1016 Bp. I. Lisznyai u. 40-42.) 

 

II.) Munkaidő:  
 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes 

munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott 

feladatok ellátásával köteles tölteni. A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: 

neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, melyet a tanévre 

vonatkozó tantárgyfelosztás tartalmaz. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást 

előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat pl.: tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést 

lát el. (Nkt. 62. § (5) és (6), 326/2013 Korm. r. 17.§ (1)). 

A pedagógus a napi neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének megkezdése előtt 10 perccel köteles megjelenni.  

A munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát (megbetegedés, gyermekápolási táppénz vagy gyermek 

után járó pótszabadság /anyanap/) haladéktalanul, de legkésőbb az adott munkanapon 9.00, első tanítási órát tartó 

pedagógus esetén 8.00 óráig telefonon köteles jelenteni az iskola vezetősége felé. Egyéb esetben legalább 1 nappal 

előbb kérhet engedélyt az óra (foglalkozás) elhagyására, elcserélésére, vagy tervezettől eltérő foglalkozásra az 

intézményvezetőtől. 

III.) Szabadság:  
 

Pedagógus munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság, ill. évi huszonöt munkanap 

pótszabadság illeti meg a pedagógust. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét, valamint a szabadság 

kiadására vonatkozó szabályokat a 326/2013 Korm. r. 30. §-a határozza meg:  

– A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát – a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után 

járó pótszabadság kivételével) – elsősorban a nyári szünetben. Ha a szabadság a nyári szünetben nem 

adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó 

szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni.  



– A 25 nap pótszabadságból legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az 

oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. (pl. továbbképzésre, vagy ha a szabadság 

egésze vagy egy része csak a szorgalmi időben adható ki). 

– Az őszi, téli és tavaszi szünet napjai tanítás nélküli munkanapok, amelynek során az intézményben 

elvégzendő feladat is elrendelhető. 

 

IV.) A pedagógus munkaköri kötelessége: 
 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. tv., a végrehajtási utasítások, rendeletek, az 

oktatási intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, egyéb belső 

szabályzatai, dokumentumai, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az intézményvezető,  az 

intézményvezető-helyettesek vagy munkaközösség vezető, illetve program felelős a munkakörrel kapcsolatos 

utasításai alkotják.  

Feladatát az intézmény intézményvezetőjének, vagy az általa kijelölt intézményvezető-helyettesek, 

munkaközösség vezetők irányítása és ellenőrzése alatt, felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében 

végzi. 

 

V.) 1.  A pedagógus alapfeladatai (Nkt. 62.§ (1): 
 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt 

törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben 

foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

– nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni 

képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

– a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön 

fejlesztőpedagógussal, utazó gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

– segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, támogassa a tehetséges tanulókat, 

– előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak 

elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

– egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, 

tanulókat, 

– a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról, az 

ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

– a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges 

erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a 

veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával, 

– balesetet szenvedett, illetve beteg gyermek észlelése esetén a tanuló elkülönítése, a szülő, intézményvezető, 

illetve intézményvezetőhelyettes valamint szükség esetén orvos értesítése, 

– a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

– az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és 

tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók 

tevékenységét, 

– a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen, 

sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

– részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát,  



– tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítsa, 

– a pedagógiai programban, SZMSZ-ben, vagy egyéb utasításban előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, 

– pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az 

éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

– határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

– megőrizze a hivatali titkot, 

– hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

– a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

– az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek, játékainak a leltárnak, valamint a balesetvédelmi szabályoknak 

megfelelő kezelése, használata és karbantartása, illetve a szükséges karbantartás, selejtezés, kiegészítés és 

bővítés jelzése az iskola vezetése felé. 

A pedagógus az aláírásával átvett eszközökért (laptop, tablet, projektor, magnó stb.), az aláírással történő 

visszaadásig – a természetes amortizáció felett - teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

 

 

V.) 2.  A pedagógus további feladatai: 

 

A pedagógus további feladatait az éppen hatályos munkatervben, tantárgyfelosztásban, órarendben, ügyeleti 

rend határozza meg. A pedagógus további feladatait az iskolaintézményvezető, illetve a feladat elrendelésre 

jogosult munkaköröket betöltők utasítása, rendelkezései szerint, személyesen, az alábbi mellékletekben szereplő 

előírásoknak megfelelően végzi el. 

a. ügyeletet lásson el         1. sz. melléklet 

b. osztályfőnöki feladatokat lásson el       2. sz. melléklet  

c. napközi foglalkozásokat tartson       3. sz. melléklet 

d. tanulószobai foglalkozásokat tartson      4. sz. melléklet 

e. munkaközösség vezetői feladatokat lásson el     5. sz. melléklet  

f. BTM-es, SNI-s gyerekek szakvéleményének, fejlesztésének koordinálása 6. sz. melléklet  

g. BTM-es gyerekeknek fejlesztő  foglalkozásokat tartson   7. sz. melléklet 

h. segítse a diákönkormányzat munkáját      8. sz. melléklet 

i. pályázatfigyelést végezzen                 9. sz. melléklet 
 

 

 

VI.) A munkaidő feladatai: 
 

a. A pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében a tantárgyfelosztásban szereplő tanórákat, 

foglalkozásokat az órarendnek megfelelően köteles megtartani. 
 

 

b. A pedagógus a munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidejében, elsősorban a kötött 

munkaidőben az alábbi feladatokat köteles elvégezni:  

• foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

• a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

• ügyelet ellátása 

előre tervezett beosztás szerint  

-   órarendben rögzített napközi utáni ügyelet, menza ügyelet; 

-   szokásos módon előírt szüneti ügyelet 

vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 



• eseti helyettesítés ellátása:  

- iskolában szokásos módon, a tanáriban lévő hirdetés, kiírás útján elrendelt esetekben (az e-napló által 

küldött e-mail csak tájékoztató jellegű, mert változhat) a megjelölt óra, foglalkozás vagy ügyelet 

ellátása,  

- órarendben H-val jelölt órák kötött munkaidőnek minősülnek,  

- a H-val jelölt óra alatt az iskolában tartózkodás a pedagógus számára kötelező, ez alól kivételt képez 

a 0. óra és a napközi utáni ügyelet esetleges helyettesítését szolgáló óra. Alkalmi távozásra engedélyt 

az intézményvezető vagy helyettesei adhatnak. Azon pedagógusok közül, akik az adott órában H 

jelűek - de számukra nincs helyettesítés elrendelve - legalább 1 főnek a tanári szobában kell töltenie 

a kötött munkaidejét, 

• a BTM-es és SNI-s gyermekek szakvéleményének megismerése, fejlesztő és utazó gyógypedagógusokkal 

történő konzultáció, a szakvéleményekben foglaltak figyelembevétele, valamint a javaslatoknak 

megfelelő eljárások, 

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

előkészítése és lebonyolítása (évnyitó, szüreti mulatság, Márton napi vigalom, pénteki kavalkád, stb.), 

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

végrehajtása, 

• a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

• a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

• a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

• az intézményi dokumentumok (tanmenet, napközis foglalkozási terv) elkészítése, vezetése, 

• a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

• a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

• az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

• környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

• az általa tanított tantárgyához tartozó iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

• a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása. 

c. A pedagógus a munkaidő fennmaradó részében (20%-ban) a munkaideje beosztását vagy 

felhasználását maga jogosult meghatározni. 

 

 

VII.)  A neveléssel – oktatással lekötött munkaidőn túl végezhető feladatok besorolása: 
 

Csak az iskolában végezhető feladatok: 

▪ eseti helyettesítés, 

▪ előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, (kivételt képeznek a kihelyezett programok), 

▪ a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó papír alapú adminisztrációs tevékenység pl.: anyakönyvek, 

bizonyítványok, SNI, BTM-es nyilvántartások. 

▪ szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

▪ iskolai szertár karbantartása, 

 

Az iskolán kívül is végezhető feladatok: 

▪ kihelyezett tanórák, foglalkozások, programok szervezése, lebonyolítása, és ügyelete, 

▪ foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

▪ a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, (füzet-, dolgozatjavítás, stb.) 

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

megszervezése,  



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

végrehajtása,  

▪ a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

▪  a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

▪ az intézményi dokumentumok készítése (pedagógiai program, tanterv, stb.) 

▪ elektronikus intézményi dokumentumok készítése, vezetése, (pl.: e-napló) 

▪ a szülőkkel történő kapcsolattartás 

▪ osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 

▪ pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

▪ a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

▪ munkaközösség-vezetés, 

▪ az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

▪ környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása. 

 

 



MELLÉKLETEK 

 

Munkaköri leírás 1. számú melléklete:   

Ügyeletet ellátó pedagógus munkaköri feladatai 

 

Ügyelet fajták: 

a. szüneti ügyelet (½ 8 – 8 –ig, illetve tanórák közötti időszakban) 

– órarendhez kapcsolódóan elkészülő ügyeleti beosztás szerint; 

b. menza ügyelet (felső tagozatos diákok étkeztetése alatt) 

– órarendben meghatározott beosztás szerint; 

c. Napközi utáni ügyelet (16 óra után még az iskolában tartózkodó gyerekek számára) 

– órarendben meghatározott beosztás szerint; 

d. egyéb ügyelet, tanítás nélküli napokon, illetve egyéb programok alkalmával  

– alkalmi elrendelés szerint; 

e. ügyeleti helyettesítés  

– hiányzó pedagógus ügyeleti munkájának elvégzésére, szokásos módon elrendelve (pl.: táblai kiírás 

stb.) 

 

 

Az ügyeletek ellátása során a pedagógus feladata:  

▪ az alsós, illetve felsős munkaközösség által meghatározott szüneti, napközis, illetve tanulószobai munkarend 

megtartása, melynek során fokozottan 

- betartja és betartatja a házirendben és SZMSZ-ben foglalt szabályokat, valamint az udvar használati 

rendet; 

- segíti a gyermekétkeztetési feladatok lebonyolítását, ez idő alatt a gyerekek felügyeletéről gondoskodik, 

figyelmet fordít arra, hogy az étkezések előtt a tanulók kezet mossanak, továbbá az étkezéskor 

megfelelő magatartást tanúsítsanak; 

- figyelmet fordít a gyermekek balesetvédelmére, felügyeli a diákok testi és lelki épségét; 

- iskolán kívüli programok alkalmával külön figyelmet fordít a csoportos közlekedés szabályaira és az 

iskola jó hírnevének megőrzésére.  

 

▪ napközi utáni ügyeletesként kapcsolattartás az ügyeleten résztvevő diákok osztályfőnökeivel, napközis vagy 

tanulószobai foglalkozást vezetőkkel, illetve a szülőkkel, különös tekintettel a tanulók iskolából vagy külön 

órákra való távozásának rendjére. 

 

▪ amennyiben a tanuló teljesítménye vagy iskolai viselkedése indokolja, köteles a szülőket az e- ellenőrzőn 

keresztül vagy üzenő füzet útján értesíteni, illetve szükség esetén telefonon vagy írásban személyes 

megbeszélést kezdeményezni.   

 



Munkaköri leírás 2. számú melléklete: 

 

 

Napközi foglalkozást ellátó pedagógus munkaköri feladatai 

 

▪ Az alsós munkaközösség által meghatározott napközis munkarend munkarendjének megtartása, melynek 

során  

- a gyermekeket a tanítási órákhoz igazodva neveli-oktatja, 

- a tanórákra való felkészüléshez megfelelően nyugalmas körülményeket biztosít, szükség esetén a 

felkészüléshez szakmai segítséget nyújt, segíti a gyengébb képességű tanulók felkészülését, 

- különösen az irányított szabadfoglalkozások alatt, fogékonnyá teszi a tanulókat a saját környezete, a 

természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt,  

- a „szabadidős tevékenységek” során teret ad a gyerekek játék- és mozgás iránti vágyának, segíti 

természetes fejlődését, érését, megismerteti a gyerekeket minél több, kis-, közepes- és nagyobb 

csoportokban játszható játékkal,  

- együttműködve a konyhai dolgozókkal, az ebédelési rendben előírt időpontban, az ebédlőben és az 

uzsonnáztatás idejében is figyelmet fordít arra, hogy az étkezések előtt a tanulók kezet mossanak, 

valamint arra, hogy a tanulók kulturáltan étkezzenek, és megfelelő magatartást tanúsítsanak, 

▪ napközis foglalkozáson részt vevő tanulók osztályfőnökével, pedagógusaival folyamatos kapcsolattartás, 

konzultációk, 

▪ az alsós munkaközösségben való közreműködés, 

▪ a napközis foglalkozáson részt vevő tanulók szüleivel való kapcsolattartás, 

▪ a saját foglalkozással párhuzamos más foglalkozást tartó, vagy a saját foglalkozást követő napközis 

foglalkozást tartó, vagy ügyletet ellátó pedagógusokkal történő egyeztetés, kapcsolattartás (különös 

tekintettel a tanulók iskolából vagy külön órákra való távozására), 

▪ amennyiben a tanuló teljesítménye vagy iskolai viselkedése indokolja, köteles a szülőket az e- ellenőrzőn 

keresztül vagy üzenő füzet útján értesíteni, illetve szükség esetén telefonon vagy írásban személyes 

megbeszélést kezdeményezni.   

 

 

Munkaköri leírás 3. számú melléklete 

 

Tanulószobai foglalkozást tartó pedagógus munkaköri feladatai 

 

 

▪ A felsős munkaközösség által meghatározott tanulószobai munkarend munkarendjének megtartása, melynek 

során,  

- a tanórákra való felkészüléshez megfelelően nyugalmas körülményeket biztosít, szükség esetén a 

felkészüléshez szakmai segítséget nyújt, segíti a gyengébb képességű tanulók felkészülését, 

- figyelmet fordít arra, hogy a házi feladat elkészítése és a tanórákra történő elméleti felkészülés mellett 

a diákok „szabadidős tevékenységet” is végezzenek, lehetőleg a tantermen kívül, a szabad levegőn is, 

- figyelmet fordít arra, hogy a tanulók kulturáltan a higiéniás szabályok betartásával uzsonnázzanak, 

▪ a tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók osztályfőnökével, pedagógusaival, folyamatos 

kapcsolattartás, konzultációk, 

▪ a tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók szüleivel való kapcsolattartás, 

▪ a saját foglalkozással párhuzamos más foglalkozást tartó, vagy a saját foglalkozást követő foglalkozást vagy 

ügyletet ellátó pedagógusokkal történő egyeztetés, kapcsolattartás (különös tekintettel a tanulók iskolából 

vagy külön órákra való távozására), 



▪ amennyiben a tanuló teljesítménye vagy iskolai viselkedése indokolja, köteles a szülőket a e- ellenőrzőn 

keresztül vagy üzenő füzet útján értesíteni, illetve szükség esetén telefonon vagy írásban személyes 

megbeszélést kezdeményezni.  

  

Munkaköri leírás 4. számú melléklete: 

Osztályfőnöki feladatot ellátó munkaköri feladatai 

 

▪ Az osztályába járó tanulók életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására, 

▪ megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse az egyes tanuló 

személyiségének helyes irányba fejlődését, 

▪ irányítsa, és osztályprogramok szervezésével elősegítse az osztály jó osztályközösséggé alakulását, 

▪ felmérje az diákok otthoni szociokulturális hátterét,  

▪ kapcsolatot tartson az osztályában tanító pedagógusokkal, konzultáljon velük, tájékozódjon a tanulók 

viselkedéséről, teljesítményéről, illetve tájékoztassa őket a gyermekek családi hátteréről, egyéb 

problémáiról (pl. SNI, BTM, egészségügyi problémák, szülői válás stb.), 

▪ figyelemmel kísérje az osztályába járó tanulók tanulmányi előmenetelét, elvégezze a diákok 

magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, figyelembe véve a tanár társai, valamint a diákok 

véleményét is,  

▪ rendszeres kapcsolatot tartson az osztályába tartozó gyermekek szüleivel, rendszeresen – ellenőrző, 

tájékoztató füzet, illetve személyes találkozások útján - tájékoztassa őket a diákok előmeneteléről, 

viselkedéséről, továbbá figyelmeztesse a szülőket, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

▪ közreműködjön a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a problémamegoldásba 

bevonja a szülőket is,  

▪ az osztályfőnöki órák keretében is fektessen hangsúlyt az egészséges életmódra nevelésre, a 

balesetvédelemre, szenvedélybetegségek megelőzésére, 

▪ segítse, támogassa, illetve megszervezze a nemzeti-, iskolai- és „családi” ünnepek méltó megünneplését 

(március 15., iskolanap, karácsony, stb.),     

▪ rendszeresen tájékoztassa a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről,  

▪ szülői értekezleteket, fogadó órákat tartson, 

▪ gyermekvédelmi feladatokat lásson el, melynek keretében: 

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

veszélyeztető körülmények feltárása és a megfelelő intézkedések érdekében 

+ együttműködik az iskolapszichológussal, 

+ megvizsgálja a gyermeket veszélyeztető tényezőket, és ha azokat az intézmény rendelkezésére álló 

pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethetőnek értékeli, az intézményvezetővel 

együttműködve értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

+ gyermekbántalmazás vélelme esetén az intézményvezetővel együttműködve kezdeményezi a 

gyermekjóléti szolgálat értesítését, 

+ együttműködik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal valamint a Nevelési Tanácsadóval, 

részt vesz az általuk szervezett eset-megbeszéléseken. 

gyermekvédelmi munkájának elvégzése során segítséget kaphat a gyermek és ifjúságvédelmi 

munkát koordináló kollégától valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ szociális 

munkatársának a segítsége és útmutatásai alapján, 

▪ SNI vagy BTM –es tanulókkal kapcsolatos feladatok 

+ amennyiben felmerül annak lehetősége, hogy a tanulót problémái miatt vizsgálatra beutalni 

szükséges, beszélgetést kezdeményez a szülővel, illetve az SNI-s és BTM-es tanulók ügyeinek 

koordinálásával foglalkozó kollégával, jelzőlapot készít, melyet a koordináló kollégával az 

intézményvezetővel együttműködve küld a Nevelési Tanácsadóba,   



+ megismeri az elkészült szakvéleményeket, és együttműködve a szülőkkel, pedagógusokkal, 

fejlesztőpedagógusokkal és gyógypedagógusokkal figyelemmel kíséri, hogy az érintett tanulók 

megfelelő ellátásban részesülnek-e, 

+ az előírt időben, vagy szükség esetén a szülővel, illetve az SNI-s és BTM-es tanulók ügyeinek 

koordinálásával foglalkozó kollégával és az intézményvezetővel együttműködve elkészíti a 

felülvizsgálati kérelmet, 

+ elvégzi az SNI és BTM-es diákokkal kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. 

▪ elvégezze az osztályával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet – osztálynapló, „anyakönyvi 

törzslapok” vezetése, bizonyítványok kiállítása, statisztikai és egyéb adatok szolgáltatása, 

továbbtanulási nyilvántartás vezetése, stb., 

▪ havonta ellenőrzi az elektronikus napló osztályára vonatkozó bejegyzéseit, a hiányos vagy nem megfelelő 

adminisztrációs munkát végző kollégával egyeztet és javítást kezdeményez, amennyiben valamely 

kolléga rendszeresen hiányosan vagy hibásan vezeti a naplót vagy kezdeményezésére sem javítja azt, 

értesíti az intézményvezetőt, 

▪ a továbbtanulási időszakban – 8. évfolyam – a szülői adatlapok ellenőrzése, a továbbtanulási elkészítése, 

és továbbítása,   

▪ figyelemmel kísérje az osztály berendezésének állagát, tájékoztassa az iskola vezetését amennyiben 

karbantartási, felújítási munkálatok, illetve a berendezési tárgyak cseréje szükséges,  

▪ irányítsa az osztály otthonossá tételét, dekorálását, 

▪ elvégezzen minden olyan osztályával összefüggő feladatot, amire az intézményvezető, illetve 

intézményvezetőhelyettes utasította. 

 

Munkaköri leírás 5. számú melléklet 

 

Szakmai munkaközösség vezető munkaköri feladatai 

 

▪ irányítsa a munkaközössége a tantárgyra / tantárgycsoportra / munkaköri feladatra                        (pl. 

osztályfőnök) vonatkozó munkáját, valamint a munkaközösségét a véleményezési, javaslattevő, és döntési 

jogkörének gyakorlásában,  

▪ a munkaközösségbe tartozó, azonos tantárgyat tanító pedagógusok munkáját összefogja, koordinálja, 

szakmai-módszertani tapasztalatcseréket, hospitálásokat, óramegbeszéléseket szervezzen, 

kezdeményezzen, 

▪ segíti a munkaközösségébe tartozó rokon tantárgyakat tanító pedagógusok munkájának összehangolását, 

számukra szakmai-módszertani tapasztalatcseréket, hospitálásokat, óramegbeszéléseket szervez, 

kezdeményez, 

▪ a kerületben, tankerületben található többi iskola munkaközösség vezetőjével kapcsolatot tartson, 

tapasztalatcserét végezzen,  

▪ az iskolai / kerületi szaktárgyi vagy a munkaközösség tematikájába illeszkedő versenyek lebonyolítását 

irányítsa, megszervezze, 

▪ az iskolai és kerületi, országos versenyen induló diákok segítése, követése, eredményeik dokumentálása 

▪ a tantárgy(ak) tananyagának, helyi tantervének összeállítását, tankönyv és taneszköz választását irányítsa, 

▪ továbbképzési lehetőségekről tájékozódjon, munkaközösségének tagjait tájékoztassa, 

▪ a munkaközösségébe tartozó pedagógusokat a vezetőségi értekezleten képviselje, illetve az értekezleten 

elhangzottakról azokat tájékoztassa,  

▪ segítse az órarend elkészítését, 

▪ vegyen részt az órák közti ügyeleti rend/ebédeltetési rend kialakításában és kísérje figyelemmel az ügyeleti 

munka ellátását, 

▪ tartson kapcsolatot a pályázatfigyelővel, illetve a pályázati lehetőségeket ismertesse munkaközösségének 

tagjaival, 



▪ végezzen el minden olyan munkaközösségével összefüggő feladatot, amire az intézményvezető, illetve 

intézményvezető-helyettes utasította.  

 

Munkaköri leírás 6. számú melléklet 

 

BTM-es, SNI-s gyerekek fejlesztésének koordináló pedagógus munkaköri feladatai 

 

▪ az BTM-es és SNI-s tanulók szakvéleményeinek 1-1 másolati példányát évfolyamokra csoportosítva 

megőrzi; 

▪ együttműködve az osztályfőnökökkel: 

– figyelemmel kíséri a szakvéleményben előírt felülvizsgálatok időpontjait, 

– segíti az osztályfőnököket a vizsgálati és felülvizsgálati kérelmek elkészítésében, 

– figyelemmel kíséri a kérelmek elküldése után azok eredményét (vizsgálat időpontját, szakvélemény 

elkészültét); 

▪ a szakvélemények tartalmának megfelelően a tanév elején, illetve a szorgalmi időszakban érkező új 

szakvélemények esetén annak érkezésekor a fejlesztőpedagógusokkal együtt csoportokba sorolja a fejlesztő 

foglakozásokra javasolt BTM-es tanulókat; 

▪ a szakvélemények tartalmáról szükség esetén tájékoztatja az iskolapszichológust; 

▪ SNI tanulók esetén a szakvéleményeket átadja az utazó gyógypedagógusok vezetőjének; 

▪ új – SNI vagy BTM szakvéleménnyel rendelkező diák – felvétele esetén együttműködik az 

intézményvezetővel, a szakvéleményben szereplő ellátandó feladat értékelésében a szakvélemény 

tartalmából következő feladatok elláthatóságának tekintetében. 

 

Munkaköri leírás 7. számú melléklet 

 

BTM-es gyerekeknek fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógus feladatai 

▪ a BTM-es tanulók szakvéleményeit alaposan áttanulmányozva a tanév elején, illetve a szorgalmi időszakban 

érkező új szakvélemények esetén annak érkezésekor az azonos feladatot ellátókkal közösen, a 

koordinátorral együttműködve csoportokba sorolja a diákokat; 

▪ együttműködik és konzultál a tanulót még fejlesztő pedagógusokkal az eredményesebb munka érdekében; 

▪ a jogszabályokban előírtaknak megfelelően fejlesztési terveket készít; 

▪ figyelemmel kíséri a foglalkozásain részt vevő gyerekek tanórai teljesítményét; 

▪ együttműködik a tanulók osztályfőnökeivel: 

– az e-napló bejegyzése mellett egyeztet az osztályfőnökkel azok igazoltságáról, különös tekintettel a több 

alkalommal történő hiányzásokra; 

– figyelemmel kíséri a szakvéleményben előírt felülvizsgálatok időpontjait és segíti az osztályfőnököket a 

vizsgálati és felülvizsgálati kérelmek elkészítésében, 

▪ együttműködik a tanulókat tanító pedagógusokkal, konzultál velük, tanácsokat ad számukra, a tőlük származó 

információkat beépíti fejlesztési munkájába; 

▪ szükség esetén együttműködik az iskolapszichológussal. 

▪ amennyiben a tanuló teljesítménye vagy iskolai viselkedése indokolja, köteles a szülőket az e- ellenőrzőn 

keresztül vagy üzenő füzet útján értesíteni, illetve szükség esetén telefonon vagy írásban személyes 

megbeszélést kezdeményezni.   

 

 

 

 



 

Munkaköri leírás 8. számú melléklet 

 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus munkaköri feladatai 

 

▪ Segíti a Diákönkormányzat szervezési és működési szabályzatának elkészítését, gondoskodik annak 

betartásáról, 

▪ gondoskodik az évenkénti diákközgyűlés összehívásáról, 

▪ segíti és összehangolja az intézmény diákságának tevékenységét, 

▪ segítséget nyújt a tanulóknak és szülőknek a közoktatási törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, 

figyelmezteti a szülőket, ha a gyermek jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek, 

▪ rendszeres kapcsolatban áll a vezetőséggel, a munkaközösségekkel, és a nevelőtestület összes tagjával, 

▪ segíti a diákságot és a pedagógusokat a különböző rendezvények (pl. farsang) és események szervezésében, 

▪ megszervezi és irányítja tanévenként 2 alkalommal az iskolai papírgyűjtést, 

▪ képviseli a diákönkormányzatot a vezetőségi értekezleteken, 

▪ feladatait az intézményvezető irányításával látja el, az iskola pedagógiai programjának és az éves munkaterv 

figyelembe vételével. 

 

 

Munkaköri leírás 9. számú melléklet 

Pályázatfigyelő pedagógus munkaköri feladatai 

▪ Az iskola oktatási-nevelési feladataihoz kapcsolódó, a gyermekek kreativitását, tehetségét kiaknázó pályázati 

lehetőségek figyelése, ezek közvetítése a munkaközösségek és a gyermekek felé, 

▪ a pedagógusok mindennapi munkáját segítő pályázati lehetőségek felkutatása, 

▪ a pedagógusok segítése a pályázatírásban, 

▪ a pedagógusok igényeinek összegyűjtése, ehhez megfelelő pályázat felkutatása, amennyiben lehetséges, 

▪ folyamatos együttműködés és kapcsolattartás a könyvtárossal, akinek feladata az iskolai élettel kapcsolatos 

pályázati lehetőségek keresésének segítése, 

▪ figyelemmel kíséri az általa keresett pályázati lehetőségek - különösen az elkészült és beadott pályázatok - 

sorsát, alakulását. 

 

 

Óraadó pedagógus munkaköri leírása 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok: 

 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

intézmények névhasználatáról 

 



I.) Munkavégzés helye: Lisznyai Utcai Általános Iskola (1016 Bp. I. Lisznyai u. 40-42.) 

 

II.) Munkaidő:  
 

Az óraadó pedagógus csak a szerződésben előírt tanóráinak megfelelő időszakban köteles az iskolában tartózkodni. 

A napi órarendben előírt óráinak, foglalkozásainak megkezdése előtt 10 perccel köteles megjelenni.  

Az óraadói tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat (adminisztráció, órára való felkészülés, füzetek, dolgozatok 

javítása, értekezleteken, fogadóórákon való részvétel) a megbízási szerződésében szereplő tanórák, foglalkozások 

száma felett meghatározatlan időben köteles elvégezni. 

A munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát (megbetegedés, gyermekápolási táppénz) 

haladéktalanul, de legkésőbb az adott munkanapon 9.00, első tanítási órát tartó pedagógus esetén 8.00 óráig 

telefonon köteles jelenteni az iskola vezetősége felé. Egyéb esetben legalább 1 nappal előbb kérhet engedélyt az 

óra (foglalkozás) elhagyására, elcserélésére az intézményvezetőtől. 

 

III.) Szabadság:  
 

Óraadó pedagógust szabadság nem illeti meg. 

 

IV.) A pedagógus munkaköri kötelessége: 
 

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

valamint a 2012. évi I. számú munka törvénykönyve, a végrehajtási utasítások, rendeletek, az oktatási intézmény 

Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, egyéb belső szabályzatai, dokumentumai, 

az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek 

vagy munkaközösség vezető, a munkakörrel kapcsolatos utasításai alkotják.  

Feladatát az intézmény intézményvezetőjének, vagy az általa kijelölt intézményvezető-helyettesek, 

munkaközösség vezetők irányítása és ellenőrzése alatt, felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében 

végzi. 

 

V.)  A pedagógus alapfeladatai (Nkt. 62.§ (1): 
 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt 

törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben 

foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

– nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni 

képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

– a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön 

fejlesztőpedagógussal, utazó gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

– segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, támogassa a tehetséges tanulókat, 

– előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak 

elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

– egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, 

tanulókat, 



– a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról, az 

ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

– a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges 

erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a 

veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával, 

– balesetet szenvedett, illetve beteg gyermek észlelése esetén a tanuló elkülönítése, a szülő, intézményvezető, 

illetve intézményvezető-helyettes valamint szükség esetén orvos értesítése, 

– a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

– az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és 

tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók 

tevékenységét, 

– a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen, 

sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

– a pedagógiai programban, SZMSZ-ben, vagy egyéb utasításban előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, 

– pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein tanulókat értékelő értekezletein (osztályozó 

konferencia, ¼ évi és ¾ évi értékelő értekezlet), a fogadóórákon, 

– megőrizze a hivatali titkot, 

– hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

– a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival, 

– az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek, játékainak, a leltárnak, valamint a balesetvédelmi szabályoknak 

megfelelő kezelése, használata, illetve a szükséges karbantartás, selejtezés, kiegészítés és bővítés jelzése az 

iskola vezetése felé. 

A pedagógus az aláírásával átvett eszközökért (laptop, tablet, projektor, magnó stb.), az aláírással történő 

visszaadásig – a természetes amortizáció felett - teljes anyagi felelősséggel tartozik.  

 

 

VI.) 2.  Az óraadó pedagógus további feladatai: 

 

Az óraadó pedagógus további feladatait a megbízási szerződésének és az éppen hatályos órarendben 

megfelelően, az alábbi mellékletekben szereplő előírásoknak megfelelően végzi el. 

j. napközi foglalkozásokat tartson       1. sz. melléklet 

k. tanulószobai foglalkozásokat tartson      2. sz. melléklet 

l. BTM-es gyerekeknek fejlesztő  foglalkozásokat tartson   7. sz. melléklet 

 
 

VII.) A munkaidő feladatai: 
 

d. Az óraadó pedagógus a megbízási szerződésében szereplő óraszámban tanórákat, foglalkozásokat az 

órarendnek megfelelően köteles megtartani. 
 

 

e. A pedagógus a megbízási szerződésben szereplő óraszám felett meghatározatlan időtartamban az 

alábbi feladatokat köteles elvégezni:  

• foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

• a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

• a BTM-es és SNI-s gyermekek szakvéleményének megismerése, fejlesztő és utazó gyógypedagógusokkal 

történő konzultáció, a szakvéleményekben foglaltak figyelembevétele, valamint a javaslatoknak 

megfelelő eljárások, 

• a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 



• a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

• az intézményi dokumentumok (tanmenet, napközis foglalkozási terv) elkészítése, vezetése, 

• a szülőkkel történő kapcsolattartás, fogadóóra megtartása, 

• a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

 

VIII.)  Az óraadó pedagógus feladatainak besorolása: 
 

Csak az iskolában végezhető feladatok: 

▪ órarendben elrendelt foglalkozás, tanóra megtartása  

▪ a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó papír alapú adminisztrációs tevékenység  

 

Az iskolán kívül is végezhető feladatok: 

▪ az általa szervezetten – szerződésében szereplő óráknak megfelelő kihelyezett tanórák, foglalkozások,  

▪ foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

▪ a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, (füzet-, dolgozatjavítás, stb.) 

▪ elektronikus intézményi dokumentumok vezetése, (pl.: e-napló) 

▪ a szülőkkel történő kapcsolattartás 

▪ a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

Munkaköri leírás 1. számú melléklete:   

 

Napközi foglalkozást ellátó pedagógus munkaköri feladatai 

 

▪ Az alsós munkaközösség által meghatározott napközis munkarend munkarendjének megtartása, melynek 

során  

- a gyermekeket a tanítási órákhoz igazodva neveli-oktatja, 

- a tanórákra való felkészüléshez megfelelően nyugalmas körülményeket biztosít, szükség esetén a 

felkészüléshez szakmai segítséget nyújt, segíti a gyengébb képességű tanulók felkészülését, 

- különösen az irányított szabadfoglalkozások alatt, fogékonnyá teszi a tanulókat a saját környezete, a 

természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt,  

- a „szabadidős tevékenységek” során teret ad a gyerekek játék- és mozgás iránti vágyának, segíti 

természetes fejlődését, érését, megismerteti a gyerekeket minél több, kis-, közepes- és nagyobb 

csoportokban játszható játékkal,  

- együttműködve a konyhai dolgozókkal, az ebédelési rendben előírt időpontban, az ebédlőben és az 

uzsonnáztatás idejében is figyelmet fordít arra, hogy az étkezések előtt a tanulók kezet mossanak, 

valamint arra, hogy a tanulók kulturáltan étkezzenek, és megfelelő magatartást tanúsítsanak, 

▪ napközis foglalkozáson részt vevő tanulók osztályfőnökével, pedagógusaival folyamatos kapcsolattartás, 

konzultációk, 

▪ az alsós munkaközösségben való közreműködés, 

▪ a napközis foglalkozáson részt vevő tanulók szüleivel való kapcsolattartás, 

▪ a saját foglalkozással párhuzamos más foglalkozást tartó, vagy a saját foglalkozást követő napközis 

foglalkozást tartó, vagy ügyletet ellátó pedagógusokkal történő egyeztetés, kapcsolattartás (különös 

tekintettel a tanulók iskolából vagy külön órákra való távozására), 



▪ amennyiben a tanuló teljesítménye vagy iskolai viselkedése indokolja, köteles a szülőket az e- ellenőrzőn keresztül 

vagy üzenő füzet útján értesíteni, illetve szükség esetén telefonon vagy írásban személyes megbeszélést 

kezdeményezni.   

▪ Munkaköri leírás 2. számú melléklete: 

 

 

Tanulószobai foglalkozást tartó pedagógus munkaköri feladatai 

 

▪ A felsős munkaközösség által meghatározott tanulószobai munkarend munkarendjének megtartása, melynek 

során,  

- a tanórákra való felkészüléshez megfelelően nyugalmas körülményeket biztosít, szükség esetén a 

felkészüléshez szakmai segítséget nyújt, segíti a gyengébb képességű tanulók felkészülését, 

- figyelmet fordít arra, hogy a házi feladat elkészítése és a tanórákra történő elméleti felkészülés mellett 

a diákok „szabadidős tevékenységet” is végezzenek, lehetőleg a tantermen kívül, a szabad levegőn is, 

- figyelmet fordít arra, hogy a tanulók kulturáltan a higiéniás szabályok betartásával uzsonnázzanak, 

▪ a tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók osztályfőnökével, pedagógusaival, folyamatos 

kapcsolattartás, konzultációk, 

▪ a tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók szüleivel való kapcsolattartás, 

▪ a saját foglalkozással párhuzamos más foglalkozást tartó, vagy a saját foglalkozást követő foglalkozást vagy 

ügyletet ellátó pedagógusokkal történő egyeztetés, kapcsolattartás (különös tekintettel a tanulók iskolából 

vagy külön órákra való távozására), 

▪ amennyiben a tanuló teljesítménye vagy iskolai viselkedése indokolja, köteles a szülőket az e- ellenőrzőn 

keresztül vagy üzenő füzet útján értesíteni, illetve szükség esetén telefonon vagy írásban személyes 

megbeszélést kezdeményezni.   

 

 

Munkaköri leírás 3. számú melléklet 

 

BTM-es gyerekeknek fejlesztő foglalkozásokat tartó pedagógus feladatai 

 

▪ a BTM-es tanulók szakvéleményeit alaposan áttanulmányozva a tanév elején, illetve a szorgalmi időszakban 

érkező új szakvélemények esetén annak érkezésekor az azonos feladatot ellátókkal közösen, a 

koordinátorral együttműködve csoportokba sorolja a diákokat; 

▪ együttműködik és konzultál a tanulót még fejlesztő pedagógusokkal az eredményesebb munka érdekében; 

▪ a jogszabályokban előírtaknak megfelelően fejlesztési terveket készít; 

▪ figyelemmel kíséri a foglalkozásain részt vevő gyerekek tanórai teljesítményét; 

▪ együttműködik a tanulók osztályfőnökeivel: 

– az e-napló bejegyzése mellett egyeztet az osztályfőnökkel azok igazoltságáról, különös tekintettel a több 

alkalommal történő hiányzásokra; 

– figyelemmel kíséri a szakvéleményben előírt felülvizsgálatok időpontjait és segíti az osztályfőnököket a 

vizsgálati és felülvizsgálati kérelmek elkészítésében, 

▪ együttműködik a tanulókat tanító pedagógusokkal, konzultál velük, tanácsokat ad számukra, a tőlük származó 

információkat beépíti fejlesztési munkájába; 

▪ szükség esetén együttműködik az iskolapszichológussal. 

▪ amennyiben a tanuló teljesítménye vagy iskolai viselkedése indokolja, köteles a szülőket az e- ellenőrzőn 

keresztül vagy üzenő füzet útján értesíteni, illetve szükség esetén telefonon vagy írásban személyes 

megbeszélést kezdeményezni.   



 

Könyvtáros  munkaköri leírása 

 

Név:   

Beosztás:  Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazott 

 

Munkakör:   könyvtáros 

 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

I.) Munkavégzés helye:      Lisznyai Utcai Általános Iskola - 1016. Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 

II.) Munkaidő: 40 óra / hét, melyből 

 22    óra   – könyvtári nyitva tartás 

 12,5 óra  – intézményen belüli zárva tartás mellett végzett munka 

   5,5 óra  – intézményen kívüli munka  

A könyvtáros a napi munkaidejének megkezdése előtt köteles 10 perccel megjelenni. A munkából való 

rendkívüli távolmaradását és annak okát haladéktalanul, de legkésőbb az adott munkanapon 7.50 óráig 

köteles jelenteni az iskola vezetősége felé. 

 

III.) Szabadság:  
 

A könyvtárost közalkalmazotti besorolásának megfelelően évi huszonegy munkanap alapszabadság, 

illetve az 1. fizetési fokozat kivételével fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság 

illeti meg.  Az Mt. 122.§ (2) értelmében évente 7 munkanapot – legfeljebb két részletben - a 

munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni. Az iskola munkarendjének következtében szabadságát 

elsősorban a tanítási szünetek alatt kell kiadni. 

 

VI.) A könyvtáros munkaköri feladatai: 

 



A könyvtáros munkáját - az intézményvezető, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők 

utasítása, rendelkezései szerint - személyesen végzi el. 

 

Nyitva tartás keretében  

- biztosítja a helyben olvasáslehetőségét, 

- biztosítja könyvtári kölcsönzési lehetőségét, 

- biztosítja a könyvtári órák megtartásának lehetőségét, 

- könyvtári tájékoztatást ad, 

- könyvtárhasználati foglalkozásokat tart,  

- szerdánként az úszás alól felmentett tanulóknak könyvtár használati lehetőséget. 

 

A zárva tartás mellett végzett munka keretében 

- gondozza a könyvtár állományát, 

- könyvtári katalógust épít és gondoz, 

- könyvtári kutatómunkát végez, 

- kapcsolatot tart az iskola pedagógusaival, dolgozóival, 

- könyvtári kapcsolatokat épít és ápol, 

- gyarapítja a könyvtár állományát, az új könyveket nyilvántartásba veszi, 

- elkészíti és gondozza a könyvtár használati és gyűjtőköri szabályzatát, 

- részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, 

- közreműködik az iskola kulturális, szabadidős és sport programjainak szervezésében és 

lebonyolításában,  

- segít a pályázatfigyelésben. 
 

Az intézményen kívüli munka keretében 

- kapcsolatot tart más könyvtárakkal, 

- tájékozódik a könyv és tankönyvpiacról, 

- könyvtári beszerzéseket végez. 
 

Egyéb feladatai: 

- elkészíti a könyvtár működési feltételeinek, tartalmi munkájának fejlesztési tervét, 

- az iskola, különösen a könyvtár berendezési tárgyainak, állományának a balesetvédelmi 

szabályoknak megfelelő kezelése, használata,  

- folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, folyóiratokról, tanári 

kézikönyvekről, segédanyagokról, 

- segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, 

- precízen vezeti a nyilvántartásokat (olvasói és állományi), dokumentációkat, ellátja 

munkájával kapcsolatos adminisztrációkat, 

- segíti a gyerekeket a kölcsönzés folyamatában, 

- segítséget nyújt a pedagógusoknak a könyvtári óra előkészítésében, megtartásában, 

- az iskola oktatási-nevelési programjából kiindulva, lehetőségeihez mérten biztosítja a tanítási-

tanulási folyamathoz és a szabadidős tevékenységekhez szükséges forrásanyagokat, 

- tájékozódik a megjelenő kiadványokról, 

- az osztályozás és a dokumentumellátás szabályainak megfelelően folyamatosan végzi az 

állomány feltárását, rekatalogizálását, 

- könyvtári statisztikát készít, 

- előkészíti és segítséggel lebonyolítja a könyvtári rendelet által előírt időben történő (időszaki 

vagy soron kívüli) leltározást, 

- folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal kivonja az állományból az elhasználódott, 

elavult példányokat, 



- a munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli, azokat megőrzi, 

- a jogszabályoknak és helyi előírásoknak megfelelően ellátja a tankönyvfelelősi feladatokat, 

melynek keretein belül a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel együttműködve elkészíti a 

tankönyvrendelést, a tankönyvek kiosztását, a tartós tankönyvek állományba vételét és 

kölcsönzését, továbbá közreműködik a számlák kifizethetőségének ellenőrzésében.  

 

Munkája során az intézmény jellegének megfelelően – közoktatási intézmény – különösen gondot 

kell fordítania a megfelelő kommunikációra az iskola tanulóival, azok szüleivel, az iskolával 

kapcsolatba kerülő külső személyekkel valamint az iskola többi dolgozójával egyaránt. 

A munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli, és azokat megőrzi. 

A könyvtáros köteles a munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően elvégezni minden olyan a 

könyvárral kapcsolatos feladatot, amelyre az intézményvezető illetve az intézményvezetőhelyettes 

utasítja. 

 

 

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

 

Név:     

Beosztás:     Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazott 

 

Munkakör:   pedagógiai asszisztens 50 % alkalmazásban,  

  

Munkakörre vonatkozó jogszabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

 

I.) Munkavégzés helye:      Lisznyai Utcai Általános Iskola - 1016. Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 

II.) Munkaidő: 20 óra,  

A pedagógiai asszisztens a napi munkaidejének megkezdése előtt köteles 10 perccel megjelenni. A 

munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát haladéktalanul, de legkésőbb az adott 

munkanapon 7.50 óráig köteles jelenteni az iskola vezetősége felé. 



 

III.) Szabadság:  

 

A pedagógiai asszisztensként évi huszonegy munkanap alapszabadság, ill. évi huszonöt munkanap 

pótszabadság illeti meg. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét, valamint a szabadság 

kiadására vonatkozó szabályokat a 326/2013 Korm. r. 30. §-a határozza meg:  

– A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus asszisztens szabadságát – a tizenhat évesnél 

fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével) – elsősorban a nyári szünetben. Ha a 

szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a 

szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési 

év többi részében kell kiadni.  

– A 25 nap pótszabadságból legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg 

az oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. (pl. továbbképzésre, vagy ha a 

szabadság egésze vagy egy része csak a szorgalmi időben adható ki). 

– Az őszi, téli és tavaszi szünet napjai tanítás nélküli munkanapok, amelynek során az 

intézményben elvégzendő feladat is elrendelhető. 

 

IV.) A pedagógiai asszisztens munkaköri feladatai: 

 

Munkáját az iskolaintézményvezető, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők utasítása, 

rendelkezése szerint, személyesen végzi. 

Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek megfelelően 

teremt kapcsolatot a tanulókkal, dolgozókkal és külső személyekkel, biztosítja a szülői és tanulói jogok 

érvényesítését.  

A munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli és megőrzi 

 

Gazdasági ügyintézői feladatokat lát el: 

 

− Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli az ügyiratokat („postabontás”, szortírozás, az 

érintettek felé való továbbítás). 

− Ellátja az adminisztratív tevékenységhez kapcsolódó levelezési, gépírási és szövegszerkesztési, 

táblázatkezelési feladatokat. 

− Elvégzi a postázási feladatokat.  

− Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 

− Együttműködik a gondnokkal. 

− Közreműködik az anyag és eszközrendelésben. 

− Részt vesz a dolgozók ügyeinek intézésében (fizetési jegyzékek, adó bevallással kapcsolatos iratok 

begyűjtése stb.) 

− Az iskolavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások, jelentések, 

beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében. 

− Részt vesz az iskolai leltár előkészítésében és lebonyolításában. 

− Kezeli, továbbítja a bérleti szerződéseket, tartja a kapcsolatot az iskolai bérlőkkel, vezeti a 

nyilvántartást.  

− Vezeti a nyilvántartást a beszerzendő és beszerzett anyagokról, a leltározandó anyagokról 

− Kezeli az ellátmányt: felveszi, nyilván tartja, elszámol vele a tankerület felé. 



− Nyilvántartja, rendszerezi és kezeli az iskola részére érkező számlákat. 

− Felügyeli a tisztítószerek mennyiségét, fogyását, kiosztását, erről nyilvántartást vezet.  

− Együttműködik az iskola valamennyi dolgozójával. 

 

 

Pedagógus asszisztensi feladatok: 

- Fénymásolási, nyomtatási feladatokat lát el. 

 

További feladatai 

 

Tanulókkal kapcsolatos munkája során gondoskodik a gyermekek testi és erkölcsi védelméről, 

személyiségük fejlesztéséről, óvja a fiatalok jogait, emberi méltóságukat. 

Az iskola berendezési tárgyait, különösen az általa használt eszközök balesetvédelmi szabályoknak 

megfelelően kezeli, használja és karbantartja, illetve a karbantartás, selejtezés, kiegészítés és bővítés 

szükségességét jelzi az iskola vezetése felé. 

Továbbá elvégzi mindazokat az iskolatitkári vagy pedagógiai asszisztensi munkakörbe besorolható 

feladatokat, amire az intézményvezető vagy az intézményvezető helyettesek megbízzák. 

 

 

Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

 

Név:            

Beosztás:     Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazott 

 

Munkakör:   pedagógiai asszisztens 75 % alkalmazásban,  

 

 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

VII.) Munkavégzés helye:      Lisznyai Utcai Általános Iskola - 1016. Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 



VIII.) Munkaidő: 30 óra,  

A pedagógiai asszisztens a napi munkaidejének megkezdése előtt köteles 10 perccel megjelenni. A 

munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát haladéktalanul, de legkésőbb az adott 

munkanapon 7.50 óráig köteles jelenteni az iskola vezetősége felé. 

 

IX.) Szabadság:  

 

A pedagógiai asszisztensként évi huszonegy munkanap alapszabadság, ill. évi huszonöt munkanap 

pótszabadság illeti meg. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét, valamint a szabadság 

kiadására vonatkozó szabályokat a 326/2013 Korm. r. 30. §-a határozza meg:  

– A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus asszisztens szabadságát – a tizenhat évesnél 

fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével) – elsősorban a nyári szünetben. Ha a 

szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a 

szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési 

év többi részében kell kiadni.  

– A 25 nap pótszabadságból legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg 

az oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. (pl. továbbképzésre, vagy ha a 

szabadság egésze vagy egy része csak a szorgalmi időben adható ki). 

– Az őszi, téli és tavaszi szünet napjai tanítás nélküli munkanapok, amelynek során az 

intézményben elvégzendő feladat is elrendelhető. 

 

X.) A pedagógiai asszisztens munkaköri feladatai: 

 

Munkáját az iskolaintézményvezető, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők utasítása, 

rendelkezése szerint, személyesen végzi. 

Munkája során az intézmény jellegének megfelelően – közoktatási intézmény – különösen gondot 

kell fordítania a megfelelő kommunikációra az iskola tanulóival, azok szüleivel, az iskolával 

kapcsolatba kerülő külső személyekkel valamint az iskola többi dolgozójával egyaránt. 

A munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli, és azokat megőrzi. 

 

Fő feladata:  …………megsegítése 

 

- A megjelölt tanuló felügyelete, gondozása, kísérése az osztályfokának megfelelő működési 

rend, beosztás szerint, a tanórákon, szünetekben és egyéb foglalkozások, rendezvények 

alkalmával. 

- Együttműködik a gyermeket tanító pedagógusokkal, utazó gyógypedagógusokkal. 

- Tanórák, foglalkozások alkalmával segíti, támogatja a tanuló órai munkáját, tanulási folyamatát, 

fejlődését. 

- Szünetekben segíti a gyermek mozgását, étkeztetését, ügyel a személyi és környezeti higiénés 

szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására.  

- Tanóráktól eltérő munkarendű napokon segíti ezeknek a gyerekek programokon való 

részvételét. 

 

További feladatok – elsősorban Sipos Lili távolléte idején: 

 



- Egyezteti a pedagógusokkal a foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti, elpakolja a tanórai 

foglalkozások során szükséges eszközöket. 

- Együttműködik a pedagógusokkal a tanórákon, az általános oktató-nevelő munkában, tanórai 

foglalkozásokon a tanár irányításával segíti az osztályban folyó munkát, egyes tanulóknak segít, hogy a 

tanórán megfelelően tudjanak dolgozni. 

- Szünetben ügyel a folyosói rendre, a WC-k rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a tanulók 

étkeztetésére, részt vesz a reggeli és ebéd lebonyolításában. 

- Munkája során gondoskodik a gyermekek testi és erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, óvja 

a fiatalok jogait, emberi méltóságukat. 

- Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő helyzeteket, jelzi az intézkedés szükségességét.  

- Orvosi ellátást nem igénylő sebeket, sérüléseket lát el, lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet, szükség 

esetén iskolaorvoshoz vagy szakorvoshoz is kíséri. 

- Aktívan részt vesz az iskolai programok előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.  

 

Továbbá elvégez minden olyan munkakörébe sorolható feladatot, amire az intézményvezető, az 

intézményvezető helyettesek vagy pedagógusok. 

 

 

Rendszergazda munkaköri leírása 

Név:     

Beosztás:    Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazott 

Munkakör:   rendszergazda 

 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

XI.) Munkavégzés helye:       Lisznyai Utcai Általános Iskola - 1016. Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 

XII.) Munkaidő:    40 óra / hét     

− napi munkakezdésének legkésőbbi időpontja 10.00,  

− iskolai rendezvények, egyéb események kapcsán a napi munkaidő 8 óránál hosszabb is 

lehet. 
 

A rendszergazda a napi munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát haladéktalanul, de 

legkésőbb az adott munkanapon 7.50 óráig köteles jelenteni az iskola vezetősége felé.  

 



XIII.) Szabadság:  

 

A rendszergazda munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság, illetve az 1. 

fizetési fokozat kivételével fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság illeti meg.  Az 

Mt. 122.§ (2) értelmében évente 7 munkanapot – legfeljebb két részletben - a munkavállaló kérésének 

megfelelően kell kiadni. Az iskola munkarendjének következtében szabadságát elsősorban a tanítási 

szünetek alatt kell kiadni. 

XIV.) A rendszergazda munkaköri feladatai: 
 

A rendszergazda munkáját az iskolaintézményvezető, illetve az intézményvezetőhelyettesek 

utasítása, rendelkezései szerint, az iskola dolgozóival együttműködve személyesen végzi el. 

Munkája során az intézmény jellegének megfelelően – közoktatási intézmény – különösen gondot 

kell fordítania a megfelelő kommunikációra az iskola tanulóival, azok szüleivel, az iskolával 

kapcsolatba kerülő külső személyekkel valamint az iskola többi dolgozójával egyaránt. 

A munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli, és azokat megőrzi. 

 

Alap feladatai: 

 

− Az intézményben használt IKT eszközök működőképességének biztosítása, az állandó oktatásra 

használható állapot fenntartása. Munkáját az informatika tanár(ok)-kal együttműködve és 

igényeiket figyelembe véve végzi.  

A véletlen adatvesztés elkerülése érdekében a karbantartás során a lomtárak „kuka” ürítését csak 

az adott munkaállomás használójával, az informatika terem gépei esetén az informatika 

tanár(ok)-kal történő egyeztetést követően végzi el, a több dolgozó által használt gépek esetén 

pedig a kiürítésre annak szükségességére való felhívás (pl. tanári szoba táblájára való 

kiírással)után 2 nappal kerít sort. 

− Az iskola informatikai rendszerének használati szabályzata (ISZ) kidolgozása, folyamatos 

aktualizálása, melyet az intézmény vezetése hagy jóvá. 

− Leltárt (az eszközök beazonosításához szükséges összes adattal és beszerzés, valamint a 

garanciális idő feltüntetésével) készít és vezet az IKT eszközökről, valamint a hozzájuk tartozó 

programokról. Nyilvántartást vezet az IKT eszközökbe beépített alkatrészekről is. A 

dokumentációkat nyilvántartja, ellenőrzi és felelősséggel tartozik értük. 

− Az IKT eszközöket megfelelő nyilvántartással a pedagógusoknak, osztálytermekbe való 

kihelyezés esetén az osztályfőnöknek kiadja és tanév végén meghatározott időpontban 

visszaveszi. A kiadott eszközökért anyagi felelősséggel nem tartozik. 

− A megbízott pedagógiai asszisztensekkel közös feladata a mobil eszközöket, garnitúrákat 

(laptop, projektor, vetítő vászon) az erre a célra rendszeresített füzetben legalább 2 nappal 

korábban jelzett igény szerint (néhány órára, napra) kiadja és visszaveszi. (2 nappal korábban 

jelzett igény esetén annak tanórára vagy más programra történő összeszerelésében, pontos 

egyeztetés szerint esetlegesen működtetésében is segítséget nyújt.)   

A kiadás és visszavétel koordinálásának tekintetében együttműködik a pedagógiai 

asszisztensekkel. 

A kiadás és visszavételt a füzetben az átvevőnek ás átadónak is alá kell írnia.  

A kiadott eszközökért anyagi felelősséggel nem tartozik. 

− A nyári szünetben gondoskodik a visszavett, ki nem adott és nem kihelyezett IKT eszközök 

vagyonvédelmet biztosító elhelyezéséről.  



− Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket 

végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha javítása külső 

szakembert igényel – jelenti az vezetőnek, és a rendelkezésére bocsátott anyagi fedezet erejéig 

megjavíttatja, 

− Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos üzemeltetésére.  

Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről.  

Megtervezi a hálózat struktúrájának optimális átalakítását, fejlesztését, annak mindenkori 

állapothoz igazítását. 

Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által nyújtott főbb 

lehetőségeket. 

− Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, illetve az egyes munkaállomásokon 

felhasználói fiókokat és azonosítókat hoz létre. A felhasználói jogokat karbantartja. 

− A hálózati rendszerek és egyes felhasználói fiókok belépési jelszavát (administrator, root, 

supervisor stb. jelszó) lezárt borítékban átadja az intézményvezetőnek, és azt elhelyezik a 

páncélszekrényben. A borítékot csak különösen indokolt esetben, az intézményvezető 

engedélyével az iskola informatika szakos tanára bonthatja fel. 

− Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A 

meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja. Összegyűjti a 

licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a legalizálásra, vagy más, hasonló 

képességű, de ingyenes programok használatára. 

Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a 

lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és használatukat 

bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata. 

Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, 

illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. 

− Az ISZ-ben rögzített módon és rendszerességgel biztonsági adatmentést végez. 

− Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres 

ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének megakadályozására, 

a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk helyreállítására. Az iskola 

anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését. 

Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) az 

észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának megkezdéséről. 

 

További feladatai 

 

− A tanári szobában lévő fénymásoló és nyomtató készülékhez az iskola dolgozóinak, valamint 

intézményvezetői engedély alapján az utazó gyógypedagógusoknak felhasználói kódokat ad és 

az intézményvezetővel egyeztetett példányszámú fénymásolási lapszámot havi 

rendszerességgel beállítja.  

A kódokról és a példányszámokról listát készít, s azt az intézményvezetőnek az iskola széfjében 

való tárolásra átadja. 

Az előírásnak - szerződésben foglaltak - megfelelően havonta a felhasználásról a fénymásoló 

készülék szolgáltatójának jelentést ad le. 

− Feladata a felhasználók (pedagógusok, kollegák) megtanítása az általános szoftver és 

hardverismeretekre, az ergonomikus munkavégzés körülményeire. 



− Segítséget nyújt a pedagógusoknak és dolgozóknak az IKT eszközök használata közben 

felmerülő elsősorban műszaki problémák elhárítására. Azonban nem feladata az összes szoftver 

használatának ismerete, s a dolgozók szoftver használati hiányosságainak orvosolása.  

Amennyiben a hiba a készülékek meghibásodásából adódik, igyekszik azt mihamarabb 

megjavítani. Ha a javítását csak alkatrész vásárlásával vagy csak külső szakember bevonásával 

lehet elvégezni, ezt a tényt jelzi az iskola vezetése felé, s a probléma megoldásához az anyagi 

feltétel megléte esetén megteszi a megfelelő lépéseket. 

 

− Iskolai események, rendezvények során – legalább 2 nappal korábban megtörténő egyeztetésnek 

megfelelően – biztosítja az IKT eszközök rendelkezésre állását és működtetését. (hangosítás, 

vetítés stb.) Iskolai ünnepély vagy más rendezvény esetén segítség nyújtás hangi vagy képi 

anyag összeállításában, amennyiben a pontos igényt az eseményt megelőzően legalább 4 nappal 

pontosan egyeztették. 

− Segítség nyújtás az iskolai újság készítése és az iskolarádió működtetése során az IKT eszközök 

használatában. (Nem feladata a szövegszerkesztés, vagy műsor összeállítás!)    

− Rendszeres időközönként köteles beszámolni az intézményvezetőnek vagy a szakmai 

intézményvezető-helyettesnek az informatika terem(ek) valamint a tantermekbe kihelyezett 

IKT eszközök és berendezések állapotáról, állagáról. 

− Jelenti az intézményvezetőnek a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye kideríthető, 

javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

− Kapcsolatot tart az internet szolgáltatóval.  

− Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről munkanaplót 

vezet, 

− Figyelemmel kíséri a IKT legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti a rendszerbe, ezzel 

biztosítva annak folyamatos fejlődését. 

Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok alapján, az anyagi lehetőségek 

felmérésével, a pedagógusokkal folytatott egyeztetés során kialakítja és előterjeszti az IKT 

fejlesztési koncepciókat. 

A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- szoftver- és egyéb IKT eszközök piacának 

fejlődését, javaslatot tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. 

Segíti a beszerzés folyamatát. 

− Karbantartja az iskola honlapját, a honlap koordinátorral, a feladattal megbízott pedagógiai 

asszisztenssel valamint a pedagógusokkal, együttműködve feltölti a honlapra és a Facebook 

profilra az új adatokat, információkat, valamint továbbfejleszti a honlapot.  

− Rendben tartja az informatikai irodát és annak környékét (folyosó), a karbantartókkal közösen 

használt helyiség rendjét megtartja, a közösen használt eszközöket a tároló helyre használat után 

visszateszi. 

 

Továbbá minden olyan munkakörébe sorolható feladat, amire az intézményvezető, az 

intézményvezető helyettesek vagy a gondnok megkérik. 

 

 

 

Kertész - karbantartó munkaköri leírása 

 



Név:           

 

Beosztás:     technikai dolgozó, közalkalmazott 

 

Munkakör:    kertész - karbantartó 

 

 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok, szabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

• valamint az iskola alapdokumentumai, különösen az SZMSZ és Házirend. 

 

  

XV.) Munkavégzés helye:      Lisznyai Utcai Általános Iskola - 1016. Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 

 

XVI.) Munkaidő:    40 óra / hét,      
 

napi munkaideje: 6.00 – 14.30 (30 perc szünettel nélkül számítva) 

 

A napi munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát haladéktalanul köteles jelenteni az iskola 

gondnoka vagy vezetősége felé lehetőleg előző napon, de legkésőbb munkakezdés előtt     fél órával. 

 

Szabadság:  

 

A kertész - karbantartó munkakör betöltése esetén évi húsz munkanap alapszabadság, illetve az 1. 

fizetési fokozat kivételével fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság illeti meg.  Az 

Mt. 122.§ (2) értelmében évente 7 munkanapot – legfeljebb két részletben - a munkavállaló kérésének 

megfelelően kell kiadni. Az iskola munkarendjének következtében szabadságát elsősorban a tanítási 

szünetek alatt kell kiadni. 

 

 

XVII.) A kertész – karbantartó munkaköri feladatai: 
 



Munkáját az iskolaintézményvezető, illetve az intézményvezető-helyettesek valamint a munkáját 

közvetlenül irányító gondnok utasítása, rendelkezései szerint, személyesen végzi el. 

Munkája során az intézmény jellegének megfelelően – közoktatási intézmény – különösen gondot 

kell fordítania a megfelelő kommunikációra az iskola tanulóival, azok szüleivel, az iskolával 

kapcsolatba kerülő külső személyekkel valamint az iskola többi dolgozójával egyaránt. 

 

A munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli, és azokat megőrzi. 

 

Kertészi feladatai: 

 

1. Az iskola udvarainak karbantartása: 
 

− a füves területek rendszeres fűnyírására, 

− az udvar területén található fák, bokrok metszése, lombkoronájának ritkítása, 

− az udvar területén található virágok, növények gondozása, 

− az udvar útjainak karbantartására, gyommentesítése, 

− a lehullott lomb összegereblyézése és komposztálóba való elhelyezése, 

− a kihelyezett szeméttárolók ürítése illetve az udvarok szemét mentesítése, 

− az udvarokon található padok karbantartása, festése, 

− a hátsó udvar gyommentesítése, 

− a kisjátszótér udvari játékának tavasztól őszig tartó időszakban havi rendszerességgel végzett 

tisztítása, 

− az iskola kertjében elvégzendő egyéb kertészeti munkák (ültetés, gyomlálás, stb.) 

− az udvarra kihelyezett virágládákba a diákok által történő ültetés és gondozás segítése,  

− az iskola területén található gépkocsi beállók gondozása, rendben tartása, 

− Naphegy utca felöli menekülő lépcső tisztán tartása, síkosság mentesítése, 

− a zeneiskolai menekülő lépcső tisztán tartása, síkosság mentesítése, 

− a tornaterem mögötti rész karbantartása, tisztán tartása, 

− az udvar kavicsos részeinek pormentesítése (locsolással), valamint a kavics egyenletes 

eloszlásának biztosítása, 

− A szerszámtároló rendben tartása, takarítása. 
 

2. Az iskola körül található járda tisztántartása, seprése, téli időszakban síkosság-mentesítése és 

hólapátolása. Területe: az iskola Naphegy utcai és a Czakó utcai oldalán.  

 

 

Karbantartási feladatok 

 

− Karbantartói munkáját a gondnok - karbantartó útmutatása alapján, esetenként vele 

együttműködve, a havonta készülő karbantartási terv szerint végzi. Az elvégzett 

karbantartásokat a karbantartási naplóba bevezeti. 
 

Feladatai elsősorban: 



- izzók, fénycsövek cseréje, 

- lógó konnektorok, kapcsolók rögzítése, 

- zár javítás, 

- bútorok javítása, 

- új bútor építése, 

- dugulás elhárítás, 

- csapok, WC tartályok javítása, 

- különböző tárgyak falra rögzítése (p.: tábla, kép, polc, plakát, stb.). 

 

További karbantartói feladatok: 

− Részt vesz a tanév kezdésekor és a tanév folyamán felmerülő terem berendezésekben. 

− Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvényhez kapcsolódó 

teremrendezési és visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési 

feladatokat. (hangosítás stb.) 

− Részt vesz épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező 

hibaelhárítási feladatokban. 

− Részt vesz az anyagmozgatással járó feladatokban. 

− Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a 

vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról gondoskodjon.  

 

Egyéb feladatok: 

 

− Különös figyelmet fordít a kert és udvar rendezett és szép állapotának biztosítására az udvart is 

használó Iskolai rendezvények esetén, pl. évnyitó, ballagás, szüreti mulatság stb.  

− Köteles előre jelezni mind a kertészi, mind a karbantartói munkájához szükséges eszköz, 

szerszám, alkatrész, üzem- és kenőanyag, valamint vegyszer szükségletet.  

− A számára kiadott eszközöket és anyagokat a balesetvédelemnek megfelelően használja. 

− Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért.  

Köteles a rábízott eszközöket a balesetvédelemnek megfelelően használni, az eszközöket és 

anyagokat biztonságos helyen tárolni, az eszközöket tisztán- és karbantartani. 

Jelzi az eszközök javításra vagy selejtezésre szoruló állapotát a gondnok felé.   

− Köteles tájékoztatni a gondnokot, illetve az intézményvezetőt vagy intézményvezetőhelyettest, 

ha az iskola területén, különösen az udvarok területén balesetveszélyes, illetve karbantartást 

vagy felújítást igénylő állapotot észlel. 

− Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a 

vagyonvédelmi előírásokat. 

− A gondnok – karbantartó távolléte pl. betegség esetén a karbantartói feladatok előnyt élveznek 

a kertészeti feladatokkal szemben. Kivétel, ha valamilyen udvart- kertet is használó rendezvény 

van az iskolában. 

 

A kertész - karbantartó köteles a munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően elvégezni minden olyan 

munkakörébe sorolható feladatot, amelyre az intézményvezető illetve az intézményvezetőhelyettes 

utasítja, illetve megkéri. 

 

Portás munkaköri leírása 



 

Név:            

Beosztás:     technikai dolgozó, közalkalmazott 

Munkakör:    portás 

 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok, szabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

• valamint az iskola alapdokumentumai, különösen az SZMSZ és Házirend. 

 

XVIII.) Munkavégzés helye:      Lisznyai Utcai Általános Iskola - 1016. Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 

XIX.) Munkaidő:    40 óra / hét,      
 

heti váltásban:  6.00 – 14.00,  illetve 13.00 – 21.00 óráig (szünet nélkül számítva) 

 

A portás a napi munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát haladéktalanul köteles jelenteni 

az iskola gondnoka vagy vezetősége felé: 

délelőtti munkavégzés esetén: lehetőleg előző napon, de legkésőbb munkakezdés előtt 1 órával;  

  délutáni munkavégzés esetén: 7.50 –ig. 

  

Szabadság:  

 

A portás munkakör betöltése esetén évi húsz munkanap alapszabadság, illetve az 1. fizetési fokozat 

kivételével fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság illeti meg.  Az Mt. 122.§ (2) 

értelmében évente 7 munkanapot – legfeljebb két részletben - a munkavállaló kérésének megfelelően 

kell kiadni. Az iskola munkarendjének következtében szabadságát elsősorban a tanítási szünetek alatt 

kell kiadni. 

 

XX.) A portás munkaköri feladatai: 
 

A portás munkáját az iskolaintézményvezető, illetve az intézményvezetőhelyettesek valamint a 

munkáját közvetlenül irányító gondnok utasítása, rendelkezései szerint, személyesen végzi el. 



A portás 7.00 – 14.00, illetve 14.00 – 21.00 óra között köteles a portán tartózkodni. Amennyiben 

rövid időtartamra mégis el kell onnan mennie, köteles a portai ügyelet ellátásáról gondoskodni (pl. 

takarító megkérésével). 

Munkája során az intézmény jellegének megfelelően – közoktatási intézmény – különösen gondot 

kell fordítania a megfelelő kommunikációra az iskola tanulóival, azok szüleivel, az iskolával 

kapcsolatba kerülő külső személyekkel valamint az iskola többi dolgozójával egyaránt. 

 

A munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli, és azokat megőrzi. 

 

 

 

Feladatai: 

 

 

 

− Az épület nyitása 6.00 órakor és zárása 21.00 órakor. 

− A beépített távfelügyeleti rendszerek (riasztó, tűzjelző) figyelemmel kísérése. 

− Tűz, baleset vagy egyéb veszély esetén az iskola vezetésének értesítése mellett a veszély 

elhárítására azonnal intézkedni köteles.  

− A telefonközpont kezelése.  

− Az iskolába érkezők és az onnan távozók figyelemmel kísérése.  

− Jelenléti ív vezettetése. 

− Közreműködik az iskola Házirendjének betartatásába – különösen az iskolába érkezés és 

tartózkodás rendje, valamint a távozó gyermekek szülői elvitele tekintetében.  

− A 7.50 perc után érkező diákok ellenőrzőjébe a „késés” bejegyzése. 

− Az iskolából tanítási időben távozó gyermekek távozásra való engedélyének ellenőrzése. 

− Az iskolából távozó gyermekcsoportok (osztályok, illetve napközis csoportok) várható 

tartózkodásának feljegyzése (Tabánba játszótérre, színházba, Czakó pályára testnevelés órára, 

stb.) 

− Az udvari kijárók nyitása, illetve zárása. 

− A kulcsok kezelése, kiadásuk és visszavételük kulcsfüzetbe való vezetése.  

− Az iskolába érkező küldemények (levelek, Közlönyök stb.) átvétele, a megfelelő irodába való 

eljuttatása. 

− Az iskola járdájának takarítása, síkosság mentesítése, hó ellapátolása a Lisznyai utcai szakaszon 

reggel 6.00 – 7.00 óra valamint 13.00 – 14.00 óra közötti időszakban. 

− A karbantartókkal közösen alkalmanként, a 13.00 – 14.00 óra közötti időszakban a bútorpince 

rendben tartása. 

− A portásfülke valamint az elektromos helység napi rendszerességgel való takarítása, műszak 

végén tisztán, rendezetten való átadása. 

− Az elsősegélynyújtó láda őrzése, a pedagógusoknak a kért eszközök (kötszer, lázmérő, stb.) 

kiadása. A láda tartalmának utánpótlási szükségességéről a gondnok tájékoztatása. 

− A Farkas Ferenc Zeneiskola növendékeinek és azok szüleinek, vendégeinek útba igazítása.  



− Az iskolával nem munkaviszonyban, illetve tanulói jogviszonyban álló vendégeket (szülők és 

egyéb látogatók) csak azt követően engedheti be- illetve fel az iskola irodáiba, ha telefonon 

értesítette az érintett vezetőt, dolgozót és az várja, fogadja a látogatót.  

 

 

 

 

A portás munkaköri kötelessége továbbá: 

 

 

 

 

Az épület nyitása 6.00 órakor és zárása 21.00 órakor. 

Alkalmanként – különösen a tanév kezdését megelőző időszakban, vagy iskolai rendezvények 

esetén – anyagmozgatási feladatok ellátása.  

Köteles tájékoztatni a gondnokot továbbá az intézményvezetőt vagy az 

intézményvezetőhelyettest, ha karbantartást igénylő állapotot észlel. 

Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a 

vagyonvédelmi előírásokat, a rábízott eszközök állagát megóvja. 

 

 

 

 

Amennyiben másik portás vagy takarító távol van (pl. betegség), s a távollévő munkáját belső 

átcsoportosítással – egyes területek napjában többször végzett takarításának elmaradásával és 

az időszakosan végzett takarítási munkák későbbi időpontra tolásával – a gondnok vagy az 

iskola vezetésének útmutatása alapján portási feladat mellett a 20 – 21 órás időszakban zsibongó 

vagy folyosó takarításának elvégzése.  

Szükség esetén – portás, takarító távolléte okán – túlmunka díjazása mellett, vezetői megbízás 

alapján, saját munkaidején túl, maximum napi 2 óra portási, esetleg takarítói feladat ellátása. 

 

 

A portás köteles a munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően elvégezni minden olyan munkaköréhez 

tartozó egyéb feladatot, amelyre az intézményvezető illetve az intézményvezetőhelyettes vagy gondnok 

utasítja, illetve megkéri. 

 

Takarító munkaköri leírása 

 

Beosztás:     technikai dolgozó, közalkalmazott 

 

Munkakör:    takarító 



 

 

 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok, szabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

• valamint az iskola alapdokumentumai, különösen az SZMSZ és Házirend. 

 

 

 

XXI.) Munkavégzés helye:       Lisznyai Utcai Általános Iskola - 1016. Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 

XXII.) Munkaidő:    40 óra / hét,      
 

 

A napi munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát haladéktalanul köteles jelenteni az iskola 

gondnoka vagy vezetősége felé az adott munkanapon 7.50 –ig. 

  

Szabadság:  

 

A takarítói munkakör betöltése esetén évi húsz munkanap alapszabadság, illetve az 1. fizetési fokozat 

kivételével fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság illeti meg.  Az Mt. 122.§ (2) 

értelmében évente 7 munkanapot – legfeljebb két részletben - a munkavállaló kérésének megfelelően 

kell kiadni. Az iskola munkarendjének következtében szabadságát elsősorban a tanítási szünetek alatt 

kell kiadni. 

 

 

XXIII.) A takarító munkaköri feladatai: 

 

 

A takarító munkáját az iskolaintézményvezető, illetve az intézményvezetőhelyettesek valamint a 

munkáját közvetlenül irányító gondnok utasítása, rendelkezései szerint, személyesen végzi el. 

 

Munkája során az intézmény jellegének megfelelően – közoktatási intézmény – különösen gondot 

kell fordítania a megfelelő kommunikációra az iskola tanulóival, dolgozóival és külső látogatókkal 



egyaránt. Amennyiben a tanulók viselkedésével kapcsolatban problémát észlel, lehetőség szerint 

pedagógusnak szóljon. Ha szülő, látogató vagy terembérlő az iskola házirendjét nem tartja be, a portást 

vagy az iskola intézményvezetőját, intézményvezetőhelyettesét értesítse.   

 

A munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli, és azokat megőrzi. 

Feladatai: 

 

 

1. A saját területének tisztán tartása: 

 

A terület meghatározására tanévenként kerül sor. 

 

Napi takarítási feladatok: 

− A munkaterületének felseprése, felmosása, (a felmosás tisztítószeres vízzel történik). 

− A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k), mosdók, illetve öltözők vegyszeres, 

fertőtlenítő szeres (pl. Hypo, Domestos, stb.) takarítása, a WC-k, pissoirok és mosdók 

higiéniájának biztosítása. Szükség esetén - a megfelelő higiéniás szint fenntartása okán - a 

mellékhelyiségek naponta több alkalommal is takarítandók.  

− A munkaterületén található bútorok, berendezések tisztán tartása, (a tisztítás a bútor, 

berendezés, valamint a szennyeződés jellegének megfelelően jelent száraz, vagy nedves /csak 

vizes, vagy vegyszeres/ takarítást). Fertőző betegségek előfordulása esetén (pl. influenza) 

figyelmet kell fordítani a kilincsek fertőtlenítő letörlésére is. 

− A munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók kiürítése, valamint 

ezeknek az eszközöknek a tisztítása. 

− A lábtörlők, egyéb szőnyegek portalanítása, tisztítása, illetve porszívózása. 

 

Időszakonként jelentkező takarítási feladatok: 

− A tantermek padjainak szükség szerinti, de legalább hetenkénti tisztítószeres lemosása. A 

padok belsejének havonkénti kimosása. (A padok kimosása előtt 2 nappal az osztályban 

tanulókat értesíteni kell, hogy a padok tartalmát kipakolhassák. A bennmaradó taneszközök a 

takarításkor egy dobozba összegyűjtendők, hogy a tanulók takarítás után azt megtalálják.) 

− A mellékhelyiségek csempéjének, illetve WC ajtóknak és paravánoknak szükség szerinti, de 

legalább havonkénti vegyszeres lemosása. 

− A falak és mennyezetek szükség szerinti, de legalább kéthavonkénti lepókhálózása. 

− A termek dekorációjának, táblavilágító armatúrák portalanítása. 

− Az ajtók, lambériák, azok szennyezettségi állapotától függő, de legalább kéthavonta egy 

alkalommal történő tisztítószeres lemosása. 

− A villanykapcsolók és más dugaljak felületének szükség szerinti, de legalább havonkénti 

tisztítása. 

− A folyosói szekrények havi rendszerességgel történő lemosása. 

− A nyári nagytakarítást követően, a fűtési szezon megkezdése előtt majd ezt követően 

havonkénti rendszerességgel a fűtőtestek, valamint azok védőrácsainak tisztítása, 

(tisztítószeres lemosás, a radiátorok mögötti szennyeződés eltávolítása). 



− Az alsó ablakok – kivétel a tornatermi ablakok – és csapóajtók szennyezettségétől függő, de 

legalább a téli és tavaszi szünetben történő tisztítása, az ablakkeretek tisztántartásával együtt. 

 

Nyári „nagytakarítási” feladatok: 

− A nyári szünet folyamán történő felújítási és festési munkálatok utáni takarítás – pl. a 

lecsepegő festék eltávolítása (villanykapcsolókról, világítótestekről, ajtó- és ablakkeretekről 

stb.). 

− Az évnyitóra az egész takarítói terület takarítása (seprés, vegyszeres felmosás), a bútorok, 

berendezési tárgyak anyagától függő (száraz, vizes vagy vegyszeres) tisztítása, az ajtók, 

folyosói szekrények vegyszeres lemosása, az alsó ablakok és azok kereteinek tisztítása. 

 

 

 

 

2. Egyéb feladatok: 

 

Öltöző helységének tisztán tartása. 

Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos – kémiai 

biztonságnak megfelelő – tárolásáért, és használatáért, különös figyelemmel arra, hogy a 

gyermekekre, tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. 

Amennyiben takarítói területén szándékos rongálást tapasztal, arról a gondnokot, az érintett 

osztály osztályfőnökét (amennyiben a rongáló osztálya meghatározható), valamint az 

intézményvezetőt tájékoztatni köteles.  

Köteles tájékoztatni a gondnokot továbbá az intézményvezetőt vagy az 

intézményvezetőhelyettest, ha bármilyen karbantartást igénylő állapotot észlel. 

Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a 

vagyonvédelmi előírásokat, a rábízott eszközök állagát megóvja. 

Iskolai rendezvények esetén (pl. szüreti mulatság, farsang, stb.) a szokásostól eltérő feladat 

ellátása, esetleg a szokásostól eltérő területen is.  

Amennyiben takarító vagy portás távol van (pl. betegség), s a távollévő munkáját belső 

átcsoportosítással – egyes területek napjában többször végzett takarításának elmaradásával és 

az időszakosan végzett munkák későbbi időpontra tolásával – a gondnok vagy az iskola 

vezetésének útmutatása alapján területéhez további folyosó vagy zsibongó takarításának 

elvégzése.  

Szükség esetén – takarító, portás távolléte okán – túlmunka díjazása mellett, vezetői megbízás 

alapján, saját munkaidején túl, maximum napi 2 óra takarítói esetleg portási feladat ellátása. 

 

A takarító köteles a munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően elvégezni minden olyan 

munkaköréhez tartozó egyéb feladatot, amelyre az intézményvezető illetve az intézményvezetőhelyettes 

vagy gondnok utasítja, illetve megkéri. 
 

Iskolatitkár munkaköri leírása 

Név:    



Beosztás:  Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazott 

Munkakör:   iskolatitkár 

 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

XXIV.) Munkavégzés helye:      Lisznyai Utcai Általános Iskola - 1016. Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 

XXV.) Munkaidő: 40 óra 

Az iskolatitkár munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát haladéktalanul, de legkésőbb az 

adott munkanapon 7.50 óráig köteles jelenteni az iskola vezetősége felé. 

 

XXVI.) Szabadság:  

 

Az iskolatitkárt közalkalmazotti besorolásának megfelelően évi huszonegy munkanap alapszabadság, 

illetve az 1. fizetési fokozat kivételével fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság 

illeti meg.  Az Mt. 122.§ (2) értelmében évente 7 munkanapot – legfeljebb két részletben - a 

munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni. Az iskola munkarendjének következtében szabadságát 

elsősorban a tanítási szünetek alatt kell kiadni. 

 

XXVII.) Az iskolatitkár munkaköri feladatai: 

 

Az iskolatitkár munkáját az iskolaintézményvezető, illetve az utasításra jogosult munkaköröket 

betöltők utasítása, rendelkezései szerint, személyesen végzi el. 

 

1.  Ügyviteli és adminisztratív feladatok: 

 

− az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli az ügyiratokat („postabontás”, szortírozás, 

iktatás, tárolás, az érintettek felé való továbbítás), 

− ellátja az adminisztratív tevékenységhez kapcsolódó levelezési, gépírási és szövegszerkesztési, 

táblázatkezelési feladatokat, 

− elvégzi a postázási feladatokat, ennek keretében kezeli a postakönyvet, 

− tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat (anyakönyvek, beíróívek, bizonyítványok, 

üres illetve kitöltött nyomtatványok, naplók, stb.) 



− ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat 

− közreműködik az anyag és eszközrendelésben. 

 

2.  A gyermekek ügyeinek intézése: 

− részt vesz a tanulók beírásában, kezeli a beíróíveket, 

− vezeti a tanuló nyilvántartást, ideértve a tanulókra vonatkozó információk kezelését, 

rendszerezését, a felvételtől a tanulói jogviszony megszüntetéséig 

− elvégzi diákigazolványokkal kapcsolatos tevékenységet (rendelés, nyilvántartás, ideiglenes 

diákigazolványok kiadása stb.) 

− kiállítja a megfelelő igazolásokat (iskolalátogatási, távozási, befogadó nyilatkozat stb.) 

− tartja a kapcsolatot az iskolai védőnővel és iskolaorvossal a tanulók kapcsán 

 

3. Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatos feladatok:  

− részt vesz a dolgozók ügyeinek intézésében (munkaviszony létesítés, megszüntetés, 

betegállományos igazolások begyűjtése, CSED, GYED, GYES, nyugdíjazás, munkáltatói 

igazolás stb.) 

− az iskolavezetés által meghatározott módon részt vesz az aktuális kimutatások jelentések, 

beszámolók, tájékoztató anyagok elkészítésében, rendezésében. 

   

További munkaköri feladatai: 

- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek 

megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal, biztosítja a szülői és tanulói jogok érvényesítését.  

- Együttműködik az iskola valamennyi dolgozójával, különösen az „irodai” dolgozókkal, 

gyermekvédelmi felelőssel. 

- Kapcsolatot tart a Tankerület, MÁK valamint az Önkormányzat azon dolgozóival, akik az iskola 

ügyeinek intézésében érintettek. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályok, rendeletek és egyéb szabályozók változásait, 

s alkalmazza azokat tevékenysége során. 

- Az iskola berendezési tárgyait, különösen az általa használt eszközök balesetvédelmi 

szabályoknak megfelelően kezeli, használja és karbantartja, illetve a karbantartás, selejtezés, 

kiegészítés és bővítés szükségességét jelzi az iskola vezetése felé. 

- A tételesen felsoroltakon kívül elvégzi mindazokat az iskola működtetésével szorosan 

összefüggő tevékenységeket, melyekkel az intézményvezető, illetve az 

intézményvezetőhelyettes megbízza. 

- A munkája során szerzett információkat hivatali titokként kezeli és megőrzi 

  



5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

Lisznyai utcai általános iskola adatkezelési szabályzata 

 

 

  



1. Általános rendelkezések 

 

Az Intézmény vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással 

kapcsolatos tevékenységei során a jelen Szabályzatban, illetve a jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra: 

(i) Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”); 

(ii) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) („Rendelet”); 

(iii) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény („Infotv.”).  

 

1.1. Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja 

 

Az intézményben folyó adatkezelés és -továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat, és a 

tankerületi adatkezelési nyilvántartás határozza meg. 

Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

- az Infotv. és a Rendelet végrehajtásának biztosítása 

- az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése 

- azon adatok azon körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban állókkal, 

amelyeket az iskola tanulóiról, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott 

alkalmazottairól (a továbbiakban: alkalmazott), egyéb szerződéses partnereiről az 

intézmény nyilvántart 

- az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése 

- az adatok továbbítására vonatkozó szabályok rögzítése 

- a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása 

- az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése, 

- az alkalmazottaknak a személyes adatok védelmével kapcsolatos felelősségének 

meghatározása. 

 

Összefoglalva tehát a szabályzat 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 személyi és időbeli hatálya 

 

a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi 

foglalkoztatottjára, munkára jelentkezőre, pályázójára, tanulójára és az intézménnyel 

szerződéses jogviszonyban állóra nézve kötelező érvényű. 

b) Az adatkezelési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, 

és határozatlan időre szól. 



c) Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített tanulói jogviszony 

esetén a tanuló – a kiskorú szülője – köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az intézmény 

adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban tájékoztatni kell. A tanulói 

adatkezelés időtartama az intézménybe való jelentkezéstől kezdődően legfeljebb a tanulói 

jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képez ez alól 

a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az 

irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. 

d) Az adatkezelési szabályzatot a jóváhagyást követő dátummal létesített munkavállalói 

jogviszony esetén a munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy köteles 

tudomásul venni, erről a Munka Törvénykönyve 46. § (1) szakasza szerint készült írásos 

tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony 

kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt 

képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári 

őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. 

e) Az adatkezelési szabályzatot a jóváhagyást követő dátummal létesített szerződéses 

jogviszony esetén a jogviszonyban foglalkoztatott személy köteles tudomásul venni, erről a 

szerződéses jogviszony létesítésekor a figyelmét fel kell hívni. A szerződéses jogviszonyban 

foglalkoztatott személy adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését 

követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által 

kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg 

kell szüntetni. 

 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja 

 

Az intézményben nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és jogalapját az 

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása tartalmazza. 

 

3. Az adatok továbbításának rendje 

 

3.1. Az adatok továbbításának általános szabályai  

 

Az intézmény a személyes adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény 

megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. Ha a személyes adat felvételére az érintett 

hozzájárulásával került sor, az intézmény a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az intézmény, illetve 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön 

hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

továbbíthatja. 

 

Az intézmény csak olyan személyes adatot továbbíthat, amelynek az intézmény törvényben 

meghatározott adatkezelője, vagy amit más adatkezelőtől jogszerűen átvett, amennyiben ezt az 

érintett nem tiltotta meg. 



 

Az intézmény kezelésében lévő személyes adat nyilvánosságra hozatalát törvény — az adatok 

körének meghatározásával — közérdekből elrendelheti. Az adatok egyéb esetben történő 

nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli 

hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását 

nem adta meg 

 

Az adatkezelést végző alkalmazott az esetleges adattovábbításra irányuló megkeresés 

beérkezéséről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelést végző szervezeti egység felelős 

vezetőjét. Az egység vezetője a rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgálja az 

adattovábbítás feltételeinek fennállását, a kérés teljesíthetőségét, szükség esetén további 

tájékozódást végez. Az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető, ha az 

tartalmazza: 

a) az adattovábbítás célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos 

megjelölését), 

b) a kért adatok körének pontos meghatározását, 

c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó 

adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges csoportképző 

ismérveket. 

Amennyiben az adattovábbítás jogszerűségével kapcsolatban kétség merül fel, az érintett 

szervezeti egységek vezetői — írásban vagy elektronikus úton — a tankerületi központ 

adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak, aki állásfoglalást ad ki az adattovábbítás 

jogszerűségéről. A megkeresett szervezeti egység vezetője a megkeresések teljesítéséről — 

szükség esetén az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalásának figyelembe vételével — 15 

munkanapon belül dönt. A döntés ellen az adatkérő 15 napon belül írásban benyújtott panasszal 

fordulhat a tankerületi igazgatóhoz, aki 15 napon belül határoz az adatok továbbíthatóságáról. 

 

Amennyiben az adattovábbítás feltételei fennállnak, az adatokat a megkeresést benyújtó szerv 

rendelkezésére kell bocsátani. Az adatok átadásával kapcsolatban felmerült költségeket a 

megkeresést benyújtó szerv viseli. Az adatok átadásáról szóló jegyzőkönyv felvételéről az 

adatkezelést végző szervezeti egység vezetője gondoskodik. 

 

3.2. Az intézményen belüli adattovábbítás 

 

Az intézmény szervezeti rendszerén belül az intézmény által kezelt személyes adatok — a 

feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig — továbbíthatók olyan szervezeti 

egységhez, amelynek a törvényben vagy belső irányítási eszközben foglalt feladatainak 

ellátáshoz szükséges. 

Az intézményben folyó, különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes cél  

érdekében, indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze. Az adatkezelések 

összekapcsolásával összefüggő alábbi tényeket az adatvédelmi nyilvántartásban rögzíteni kell. 

 



3.3. Adattovábbítás külső megkeresés alapján 

 

Az intézményen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló 

megkeresés csak akkor teljesíthető, ha jogszabály, vagy az érintett írásbeli nyilatkozata 

felhatalmazza az intézményt. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, 

amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel élő szervek meghatározott körére. 

 

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyes és különleges adatok az érintett 

nyilatkozattételétől függetlenül továbbíthatóak: 

a) a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének 

minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság 

megállapításához, igénybevételéhez szükséges; 

b) a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, 

államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; 

c) a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a 

foglalkoztatással összefüggő adatok, 

d) a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatok ellátásához 

szükséges valamennyi adat; 

e) Infotv. 28. § alapján az intézményhez intézett adat-megismerési kérelem teljesítése 

céljából a kérelmezőnek az Infotv. 26. § (3) bekezdése szerinti közérdekből 

nyilvános adatnak minősülő adatok, 

1) a miniszternek vagy a fenntartónak egyedileg vagy informatikai rendszerben 

biztosított közvetlen elérés útján az ágazati irányítással összefüggő feladatok ellátása, a 

miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából a feladatok ellátásához szükséges 

valamennyi adat. 

 

Nem teljesíthető olyan adatigénylés, amelyeknek törvényessége — az adatigénylés vagy érintetti 

hozzájárulás hiányos adattartalmára, vagy más körülményre tekintettel — nem állapítható meg. 

 

A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre, adatbetekintésre vonatkozó adatokról 

— ideértve a megkeresés, betekintés tényét is —, és a megtett intézkedésekről az érintett, 

illetőleg más személy vagy szervezet nem tájékoztatható. 

 

A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket 

jegyzőkönyv felvételével dokumentálni kell.  

 

A megkeresésről szóló jegyzőkönyv biztonságos őrzésről az intézményvezető köteles 

gondoskodni. A jegyzőkönyv megőrzési ideje tíz év. 

 



Nem kell jegyzőkönyvezni azon adattovábbításokat, amelyek ténye egyéb módon hitelesen 

rögzítésre kerül. Így különösen nem kell jegyzőkönyvezni azon megkereséseket, amelyek 

írásban érkeznek, az illetékes szervezeti egység iktatja, és az adattovábbítás iktatott, írásbeli 

dokumentummal valósul meg. 

 

3.4. Adattovábbítás külföldre 

 

Személyes adatot az adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató 

adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző 

adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha 

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy 

b) az adatkezelésnek az Infotv. és a Rendelet ide vonatkozóan előírt feltételei 

teljesülnek, és — a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint 

feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 

 

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha 

a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy 

b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a jogai érvényesítésére, 

a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás 

független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi 

szerződés van hatályban, vagy 

c) az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak 

megfelelően történik. 

Az EGT tagállamba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország 

területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 

 

Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külföldre irányuló adattovábbítással, az  

érintettek figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni 

 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása 

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat aktualizálásáért az 

intézmény vezetője a felelős.  

Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyettest, az egyes pozíciókat 

betöltő pedagógusokat és az iskolatitkárt hatalmazza meg. A nem szabályozott területeken az 

adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője személyesen vagy – utasítási 

jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el. 

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat lát el az 

intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, az iskolatitkár, az osztályfőnökök, a 

munkavédelmi felelős és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 



 

Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógusok: 

- beszerzik a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől, 

akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg 

- beszerzik a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákokról, akikről 

kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon. 

 

5. Az adatkezelés technikai lebonyolítása  

 

5.1. Az adatkezelés általános módszerei 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

- papír alapú irat 

- elektronikus adat 

- elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat 

- az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. Az oktatásért felelős miniszter az elektronikus módszert kötelezően is 

elrendelheti. 

 

5.2. A munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (alkalmazottak) személyes adatainak 

kezelése 

 

Az alkalmazottaknak az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és 

jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás 

tartalmazza. 

Az alkalmazottak személyi adatai papír alapú iratokban (személyi irat) és elektronikus 

adatbázisokban kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint: 

- személyi anyagok papír alapú nyilvántartása 

- Magyar Államkincstár nyilvántartása (KIRA) 

- Oktatási Hivatal nyilvántartása (KIR),  

- eKRÉTA Zrt. nyilvántartása (KRÉTA) 

 

5.2.1. Személyi iratok 



Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével összefüggésben 

adatot, megállapítást tartalmaz. 

A személyi iratok köre az alábbi: 

- a munkavállaló személyi anyaga 

- a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat 

- a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok) 

- a munkavállaló bankszámlájának száma 

- a munkavállaló 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 munkavállaló 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 helyettese 

- az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója 

- a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.) 

- saját kérésére az érintett munkavállaló 

 

5.2.4. A személyi iratok védelme 

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, stb.) kell tennie. 

 

5.2.5. A személyi anyag vezetése és tárolása 



A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a munkavállaló 

személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint 

kezeli. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően, csoportosítva, keletkezésük 

sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 

A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az alapnyilvántartás első 

alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A 

számítógéppel vezetett munkavállalói alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő 

esetekben: 

- a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor 

- a munkaviszony megszűnésekor 

- ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak 

A munkavállaló 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 a munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását az iskolatitkár 

végzi. 

 

5.3. A munkára jelentkezők, pályázók adatainak kezelése 

 

A munkára jelentkezőknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját és 

jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói utasítás 

tartalmazza. 

 

A személyes adatok kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- az intézményvezető 

- az intézményvezető-helyettes 

- az iskolatitkár. 

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, stb.) kell tennie. 

 

5.4. A tanulók és szüleik személyi adatainak kezelése  

 



A tanulóknak és szüleiknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját 

és jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói 

utasítás tartalmazza. 

 

5.4.1. A tanulók és szüleik személyi adatainak védelme 

A tanulók és szüleik személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- az intézményvezető 

- az intézményvezető-helyettes 

- az osztályfőnök 

- az iskolatitkár 

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, stb.) kell tennie. 

 

5.4.2. 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 tanulók személyi adatai papír alapú iratokban és elektronikus adatbázisokban kerülnek 

rögzítésre az alábbiak szerint: 

- összesített tanulói nyilvántartás 

- törzskönyvek 

- bizonyítványok 

- beírási napló 

- osztálynaplók 

- e-napló 

- a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma. 

- KRÉTA rendszer 

- KIR rendszer 

5.5.A szerződéses jogviszonyban állók adatainak kezelése 

 



A szerződéses partnereknek az intézményben nyilvántartott adatai körét, az adatkezelés célját 

és jogalapját az Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról szóló tankerületi igazgatói 

utasítás tartalmazza. 

 

A személyes adatok kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

- az intézményvezető 

- az intézményvezető-helyettes 

- az iskolatitkár. 

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, stb.) kell tennie. 

 

5.6. Az alkalmazottak felelőssége a személyes adatok védelmével kapcsolatban 

 

Az intézmény minden alkalmazottjának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e 

szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola vezetői és 

pedagógusai felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A tanulók, alkalmazottak és 

egyéb partnerek személyi adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott személyek az itt 

meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, 

telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos! 

 

5.7. Kamera és beléptető rendszer 

 

Amennyiben az intézményben kamera vagy beléptető rendszer működik, úgy részletes 

működésük és az adatkezelés rendje külön szabályzatban való rögzítést igényel. Előbbi külön 

szabályzatban rögzíteni kell, hogy meddig kezelik az adatokat, abba kik és milyen esetben 

tekinthetnek be, hol vannak kezelve, milyen védelmi intézkedések biztosítják, hogy csak a 

jogosult tekintheti meg a felvételeket. 

 

5.8. Az adatkezeléssel érintettek jogai  

 

5.8.1. A hozzáférés joga  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 



jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ben felsorolt információkhoz hozzáférést 

kapjon.  

 

5.8.2. A helyesbítéshez való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítését.  

5.8.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott 

feltételek esetén.  

 

5.8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül:  

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez;  

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

5.8.5. Az adathordozhatósághoz való jog  

 

Abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, 

hogy az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket 

az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

 



5.8.6. A tiltakozáshoz való jog  

 

Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett 

jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

 

5.8.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén  

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében 

történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

 

5.8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az érintettre az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre nézve 

joghatással járna vagy az érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 

A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:  

• az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges;  

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  

• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.  

 

5.9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség  

 

5.9.1. Kifogás az adatkezelőnél  

 

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező 

személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az 

adatkezelőnél. A kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni. 

 



5.9.2. Panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

 

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.  

 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400;  

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

5.9.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 

 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét állítja, polgári pert 

kezdeményezhet. 

 

6. Adatvédelmi incidensek kezelése 

 

6.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése 

 

Az a személy, aki Adatkezelő által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban 

adatvédelmi incidenst, azaz személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így 

különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, 

törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést észlel, azt köteles 

Adatkezelő vezetőjének haladéktalanul bejelenteni, megadva az incidens tárgyát, valamint azt, 

hogy az incidens informatikai rendszert érint-e. A bejelentő további olyan információkat is 

megadhat, amelyeket az incidens beazonosítása, megvizsgálása szempontjából lényegesnek 

ítél. 

Adatkezelő vezetője a bejelentést követően tájékoztatja a belső adatvédelmi felelőst az 

adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, megadva a bejelentő nevét,  elérhetőségét,  továbbá a 

bejelentett adatvédelmi incidens tárgyát, azt, hogy az incidens informatikai rendszert érint-e, 

valamint a további, a bejelentő által tudomására hozott egyéb információkat. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor az 

informatikai rendszert felügyelő személyt is tájékoztatja. 

 

6.2. A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése 

 



A belső adatvédelmi felelős – informatikai rendszert érintő incidens esetén az informatikai 

rendszert felügyelő személlyel együttműködve – a bejelentést megvizsgálja, és a bejelentőtől 

adatszolgáltatást kér az alábbiakra vonatkozóan: 

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 

c) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, 

d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 

e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

Amennyiben az adatszolgáltatás alapján az adatvédelmi incidens vizsgálatot igényel, azt a belső 

adatvédelmi felelős elvégzi, informatikai rendszerben bekövetkezett adatvédelmi incidens 

esetében az informatikai rendszert felügyelő személyt is bevonva. 

A vizsgálat során bárkit meghallgathat, és bármilyen dokumentumba betekinthet, aki vagy 

amely az adatvédelmi incidenssel érintett, vagy annak kivizsgálást segítheti. 

A vizsgálat eredménye alapján az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz az adatvédelmi 

incidens elhárításához szükséges intézkedésekről az intézményvezetőnek. 

A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről az intézményvezető dönt. 

 

6.3 Az incidens nyilvántartása 

 

Az adatvédelmi incidensről a belső adatvédelmi felelős nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartásban rögzíteni kell: 

a) az érintett személyes adatok körét, 

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

c) az adatvédelmi incidens időpontját, 

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 

e) az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket, 

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat személyes adatokat 

érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig köteles a 

belső adatvédelmi felelős megőrizni. 

Abban az esetben, amennyiben a biztonság sérül és ennek eredményeképpen adatvesztés vagy 

illetéktelen hozzáférés történik (adatvédelmi incidens) az adatkezelő legkésőbb 72 órával 

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelentéssel élni a felügyeleti 

hatóság felé. Ez alól kivételt jelent az, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal az érintettek jogaira vonatkozóan. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek 

jogaira nézve az adatkezelő köteles az érintetteket is tájékoztatni az adatvédelmi incidens 

megtörténtéről. Ez alól kivételt jelent: 



a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása 

–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek 

számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat 

a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést 

kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

7. Adatvédelmi tisztviselő 

Adatkezelő vezetője adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki tekintettel arra, hogy Adatkezelő 

közfeladatot ellátó szervezet, valamint különleges személyes adatokat nagyszámban kezel.  

Az Adatvédelmi tisztviselő  

neve:   dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra 

   e-mail címe:  adatvedelem.lisznyai@kozepbudaitk.hu 

postai címe:   1027 Budapest, Fő utca 80. 

Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével 

kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon.  

Adatkezelő támogatja az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásában azáltal, hogy biztosítja 

számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és 

az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői 

szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek.  

Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban 

utasításokat senkitől ne fogadjon el.  

Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el 

és szankcióval nem sújthatja.  

Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vezetőjének tartozik felelősséggel. Az 

érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogaik 

gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség, az 

adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

Az adatvédelmi tisztviselő alapvető feladatai: 

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá 

az adatkezelést végző alkalmazottak részére az általános adatvédelmi rendelet, 

valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel 

kapcsolatban;  



b) ellenőrzi általános adatvédelmi rendeletnek, valamint az egyéb adatvédelmi 

rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes 

adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a 

feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet 

tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is. 

c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, 

valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését; 

d)  együttműködik a felügyeleti hatósággal; és 

e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a 

felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben 

konzultációt folytat vele. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő 

figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel 

végzi. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott 

és e szabályzatban jelzett közösségek véleményének beszerzésével és a fenntartó 

jóváhagyásával. 

 

Budapest, 2022. 11. 25. 

 

 

 ……………………………………… 

 intézményvezető 
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7. számú melléklet 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Lisznyai Utcai Általános Iskola (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett az érintettek személyes 

adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az 

intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.  

 

A Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak 

körét, az adatkezelés célját, jogalapját és módját. A Tájékoztató célja továbbá, hogy az Érintett 

megismerhesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, illetve jogérvényesítésének lehetséges módjait. 

 

 

1. ADATKEZELŐ  

 

Adatkezelő: Lisznyai Utcai Általános Iskola 

Székhely: 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42. 

E-mail:  1016lisznyai@gmail.com 

Telefon: +36 1  3754284 

képviselője: Takács Eszter intézményvezető 

 

 

Adatvédelmi tisztségviselő:   

 

Név: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra 

e-mail: adatvedelem.lisznyai@kozepbudaitk.hu 

levelezési cím: 1027 Budapest Fő utca 80. 

 

 

2. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK  

 

Adatkezeléseink során figyelembe vett jogszabályok: 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR). 

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

(továbbiakban: Infotv.) 

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

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

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 

- 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló  



 

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

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

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.(a továbbiakban: EMMI rendelet) a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 

 

3. ADATKEZELÉS CÉLJA 

 

Az Adatkezelő adatkezelői tevékenységét főszabály szerint a jogszabályokban rögzített köznevelési 

feladatok minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, valamint az ezzel kapcsolatos jogi 

kötelezettségei teljesítése érdekében végzi. 

 

Az Intézmény közfeladata az Nkt. szerinti köznevelési feladatok ellátására terjed ki. Az Nkt. 25. § (5) 

bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, 

tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, 

a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében 

különösen, hogy a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló 

évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 

 

A kezelt adatok köre jogszabályhelyekkel            Adatkezelési cél 

Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai a 

Kjt. 83/B § alapján: 

A közalkalmazott 

- neve (leánykori neve) 

- születési helye, ideje 

- anyja neve 

- TAJ száma, adóazonosító jele 

- lakóhelye, tartózkodási hely, 

telefonszáma 

- családi állapota 

- gyermekeinek születési ideje 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás 

kezdete 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több 

végzettség esetén valamennyi) 

- szakképzettsége(i) 

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében 

szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító 

okiratok adatai 

- tudományos fokozata 

- idegennyelv-ismerete 

- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése 

szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja 

1. Közalkalmazotti jogviszony 

létesítése, teljesítése vagy 

megszűntetése, a munka irányítása, 

tervezése, szervezése, munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság, 

juttatások, kedvezmények 

megállapítása és teljesítése, 

jogérvényesítés elősegítése 



 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- állampolgársága 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által 

kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés 

mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv 

neve, székhelye, statisztikai számjele 

- e szervnél a jogviszony kezdete 

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, 

besorolásának időpontja, vezetői beosztása, 

FEOR-száma 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés 

adatai 

- a minősítések időpontja és tartalma 

- személyi juttatások 

- a közalkalmazott munkából való 

távollétének jogcíme és időtartama 

- a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésének, valamint a végleges és a 

határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, 

a végkielégítés adatai 

- A közalkalmazott munkavégzésére 

irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 

adatai [41. § (1)-(2) bek.]. 

 

Az Nkt. 41. § (3) bekezdése alapján az 

óraadó tanárok: 

- nevét, 

- születési helyét, idejét, 

- nemét, állampolgárságát, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcímét és a 

tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezését, számát, 

- lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

- végzettségével, szakképzettségével 

kapcsolatos adatokat, 

- oktatási azonosító számát 

Egyéb, közérdekű tevékenység 

gyakorlásával, ezzel összefüggő 

kötelezettség teljesítésével összefüggő 

adatok: 

- bankszámlaszám (bérfizetési 

kötelezettség) 

- munkavégzésre irányuló további 

jogviszonyok (munkaidő-pihenőidő 

érvényesülése) 



 

- egészségi alkalmasságra vonatkozó 

adatok (egészségügyi alkalmasság 

vizsgálatának kötelezettsége miatt) 

ruhaméret (munka/védőruhára jogosultak 

esetén a munkavédelmi kötelezettségek 

miatt) 

Továbbá lehet fénykép, telefonszám, 

elektronikus levelezési cím. 

A pályázatban, jelentkezésben megadott 

adatok: 

- fénykép 

- név 

- lakcím 

- születési hely időpont 

- elektronikus levélcím 

- telefonszám 

- végzettségre vonatkozó adatok 

- korábbi munkahelyekre vonatkozó 

adatok 

- egyéb kompetenciák 

jelentkező által megadott egyéb adatok 

2. A betöltetlen és megüresedő 

álláshelyek betöltése érdekében a 

jelentkezők elérése, illetve 

kiválasztásukkal összefüggő eljárás 

lefolytatása. 

Az Nkt. 41. § (4) alapján: 

- a gyermek, tanuló neve, születési helye és 

ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 

társadalombiztosítási azonosító jele, nem 

magyar állampolgár esetén a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 

száma, 

- a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos 

adatok 

- felvételivel kapcsolatos adatok 

- az a köznevelési alapfeladat, amelyre a 

jogviszony irányul 

- jogviszony szünetelésével, megszűnésével 

kapcsolatos adatok 

- a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok 

- kiemelt figyelmet igénylő tanulóra 

vonatkozó adatok 

- a tanuló balesetre vonatkozó adatok 

- a tanuló oktatási azonosító száma 

- mérési azonosító 

- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

- a magántanulói jogállással kapcsolatos 

adatok 

3. A tanulói jogviszony létesítése, 

fenntartása, tankötelezettség 

teljesítése, tanulói jogviszonyból 

származó jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése, 

kapcsolattartás a törvényes 

képviselőkkel. 

 

 

 

 

 



 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és 

tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos adatok 

- a tanuló diákigazolványának sorszáma 

- ) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

- évfolyamismétlésre vonatkozó adatok 

- a tanulói jogviszony megszűnésének 

időpontja és oka 

- az országos mérés-értékelés adatai, 

- azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, 

mely országban vett részt határon túli 

kiránduláson 

 

- tanuló fényképe (ide nem érve a nyilvános 

rendezvényen készült felvételeket) 

- nemzetiségi hovatartozás 

- vallás 

- egészségi állapotra vonatkozó adatok 

- pszichés állapotra vonatkozó adatok 

- család szociális helyzetére vonatkozó 

adatok 

- tanuló egészségi állapotával kapcsolatos 

napi életvitelt meghatározó egészségügyi 

adatok (pl. cukorbetegség) 

- törvényes képviseleti jog jellege (együttes, 

vagy kizárólagos) 

Az Nkt. 41. § (4) alapján felvételi eljárással 

összefüggő adatként: 

 Az intézménybe jelentkező gyermek neve, 

születési helye, ideje, állandó lakcíme, 

tartózkodási helye. Óvodájának neve, 

címe. Körzeti iskolájának neve, címe. 

- A gyermek törvényes képviselőjének neve 

(és édesanyjának születési neve), e-mail 

címe, telefonszáma 

- a gyermek testvérének neve, a meghallgatás 

időpontja 

4. A sikeres felvételi eljárás 

lebonyolítása, kapcsolattartás, illetve 

döntés meghozatala. 

 

Az Nkt. 41. § (4) alapján: szülő, törvényes 

képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási 

helye, telefonszáma. 

 

A GDPR. 6. cikk a) bekezdése alapján: a 

szülő elektronikus levelezési címe, 

foglalkozása, munkahelye. 

5. Kapcsolattartás a 

szülőkkel/törvényes képviselőkkel, 

tanulók szociális, családi helyzetének 

ismerete az oktatás hatékonyságának 

segítése érdekében. 

 



 

 

A megkötött szerződések alapvető adatai 

közérdekű adatnak minősülnek Info. tv. 1. 

sz. mellékletének III/4. pontja alapján az 5 

millió forint felett közzétételi kötelezettség 

alá is tartoznak, 5 millió forint alatt pedig, 

mint a szervezet működésével összefüggő 

adatok közérdekből nyilvános adatnak: 

- szerződő fél neve 

- címe 

- adószáma 

- képviselőjének neve 

- átláthatóságra vonatkozó minősítése 

- szerződés tárgya 

- teljesítési határidő 

- szerződés ellenértéke 

kapcsolattartás érdekében  

- a másik fél elektronikus levélcíme 

-  és telefonszáma 

- kapcsolattartó neve és beosztása, 

elérhetősége. 

 

Teljesítéssel kapcsolatos jogérvényesítés 

érdekében a teljesítésbe bevont 

alkalmazottak, alvállalkozók adatai 

- név, lakcím, anyja neve, adóazonosító 

száma, számlaszáma. 

6. A működtetéssel/ 

vagyongazdálkodással kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése és jogok 

érvényesítése. 

 

 

A Polgári törvénykönyről szóló 2013. évi 

V. tv. 2:48 § alapján: Nincs szükség az 

érintett hozzájárulására a felvétel 

elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános 

közéleti szereplésről készült felvétel esetén 

(kép és hangfelvétel tömegfelvétel esetében) 

7. A rendezvényekre való 

belépés/részvétel regisztrációja, 

amennyiben fizetős vagy zártkörű az 

esemény. Nyilvános rendezvényeken 

az intézmény eseményeinek 

megörökítése, intézmény későbbi 

népszerűsítése kép vagy videófelvétel 

készítése útján. 

 

- belépők képmása, videó felvétel 

belépők neve és belépési célja, időpontja 

8. Az intézmény személy- és 

vagyonvédelmének biztosítása, a nemzeti 

vagyon állag és érték megőrzésnek 

biztosítása. 

 

-- név 

- elérhetőség (értesítési cím, telefonszám, e-

mail cím) 

9. A megkeresés teljesítése, a 

megkereséshez kapcsolódó 

eljárásokban jogok, tények 

igazolására történő felhasználása. 



 

- a megkeresés és a megkeresésre készült 

válasz teljes szövege 

 

 

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 

ELMARADÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE 

 

Személyes adatokat az alábbi esetekben kezeljük: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 

az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az érintett gyermek.  

Az adatkezelő jogos érdekei érvényesítésének minősül az adatkezelő ellen vagy által indítható 

hatósági vagy bírósági eljárásban jogállítások, tényállítások igazolásának vagy cáfolatának 

szükségessége. 

 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és 

hatékony végzéséhez elengedhetetlen. Az adatkezelés jogalapját legtöbb esetben a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezés, amelyet a fenti 2. pontban hivatkozott jogszabályok 

írnak elő. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezménye, hogy az adatkezelést 

akadályozó személy érdekkörében felmerülő okból nem jön létre az adatkezelő tevékenységi- vagy 

feladatkörébe tartozó jogviszony.   

A kezelt adatok körét és adatkezelés időtartamát az Adatkezelési Nyilvántartás és az Irattári Terv 

tartalmazza. Az adatkezelési nyilvántartásban fel nem sorolt, újabb adatkezelésekről az adat 

felvételekor részletes tájékoztatást adunk, és azzal annak felülvizsgálatakor az adatkezelési 

nyilvántartást kiegészítjük. 

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

 

5.1. A hozzáférés joga  

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a GDPR-ben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.  

 

5.2. A helyesbítéshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, 



 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését.  

 

5.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott feltételek esetén.  

 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül:  

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön 

jogos indokaival szemben.  

 

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog  

Abban az esetben, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön által 

az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 

adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

 

5.6. A tiltakozáshoz való jog  

Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve 

az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

 

5.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok 

a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

 

5.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 



 

A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:  

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  

 

6. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

 

6.1. Késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül köteles az adatkezelő tájékoztatni az érintettet 

a megtett intézkedésről. A kérelem összetettségétől, a kérelmek nagy számától függően ez további 2 

hónappal meghosszabbítható. Az adatkezelő a döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a 

kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

6.2. Az érintett tájékoztatását és a szükséges intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett 

azonban: 

a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet nyújt be, és 

b) e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az 

adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi, 

 

Az adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan 

érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az 

Érintettől. 

 

6.3. Ha megalapozottan feltehető, hogy a kérelmet benyújtó személy az Érintettel nem azonos 

személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő 

igazolását követően teljesíti. 

 

7. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

 

7.1. Kifogás az adatkezelőnél   

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező 

személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az Adatkezelőnél. A 

kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni. 

 

7.2. Panasz 

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400;  

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

7.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert 

kezdeményezhet. 



 

 

Budapest, 2022 november 25. 

 

 

  

 

 

 

 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) rendeletének 30. cikkére 

figyelemmel az adatkezelési tevékenységekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie. A 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § (4) alapján a 

köznevelési intézmény adatkezelőként tartja nyilván a személyes és különleges adatokat. 

 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

 

Adatkezelő: Lisznyai Utcai Általános Iskola 

Székhely: 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42. 

E-mail:  1016lisznyai@gmail.com 

Telefon: +36 1  3754284 

képviselője: Takács Eszter intézményvezető 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő:  

 

Név:    dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra 

e-mail:   adatvedelem.lisznyai@kozepbudaitk.hu 

levelezési cím:  1027 Budapest Fő utca 80. 

 

II. A NYILVÁNTARTÁS AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA 

ADATCSOPORTONKÉNTI BONTÁSBAN:  

 

• érintettek körét  

• adatkezelés célját  

• az adatkezelés jogalapját 

• személyes adatok kategóriáinak ismertetése 

• címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják  



 

• az adott adatfajta törlésének határidejét  

• adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása 

 

III.  ADATCSOPORTOK 

 

1. MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA Közalkalmazotti jogviszony létesítése, 

teljesítése vagy megszüntetése, a munka 

irányítása, tervezése, szervezése, munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság, juttatások, 

kedvezmények megállapítása és teljesítése, 

jogérvényesítés elősegítése 

ÉRINTETTEK KÖRE Adatkezelőnél foglalkoztatott közalkalmazotti 

jogviszonyban álló személyek 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) : Az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

 

 

Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai a 

Kjt. 83/B § alapján: 

A közalkalmazott 

- neve (leánykori neve) 

- születési helye, ideje 

- anyja neve 

- TAJ száma, adóazonosító jele 

- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

- családi állapota 

- gyermekeinek születési ideje 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több 

végzettség esetén valamennyi) 

- szakképzettsége(i) 

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében 

szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító 

okiratok adatai 

- tudományos fokozata 

- idegennyelv-ismerete 

- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése 

szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- állampolgársága 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított 

hatósági bizonyítvány száma, kelte 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés 

mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 



 

1. MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

 

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv 

neve, székhelye, statisztikai számjele 

- e szervnél a jogviszony kezdete 

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, 

besorolásának időpontja, vezetői beosztása, 

FEOR-száma 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés 

adatai 

- a minősítések időpontja és tartalma 

- személyi juttatások 

- a közalkalmazott munkából való 

távollétének jogcíme és időtartama 

- a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésének, valamint a végleges és a 

határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a 

végkielégítés adatai 

- A közalkalmazott munkavégzésére 

irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 

adatai [41. § (1)-(2) bek.]. 

 

A köznevelési tv. 41. § (3) bekezdése alapján 

az óraadó tanárok: 

- nevét, 

- születési helyét, idejét, 

- nemét, állampolgárságát, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcímét és a 

tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezését, számát, 

- lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

- végzettségével, szakképzettségével 

kapcsolatos adatokat, 

- oktatási azonosító számát 

Egyéb, közérdekű tevékenység gyakorlásával, 

ezzel összefüggő kötelezettség teljesítésével 

összefüggő adatok: 

- bankszámlaszám (bérfizetési 

kötelezettség) 

- munkavégzésre irányuló további 

jogviszonyok (munkaidő-pihenőidő 

érvényesülése) 

- egészségi alkalmasságra vonatkozó 

adatok (egészségügyi alkalmasság 

vizsgálatának kötelezettsége miatt) 

ruhaméret (munka/védőruhára jogosultak 

esetén a munkavédelmi kötelezettségek miatt) 



 

1. MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

A GDPR 4. cikk 11. pont: „az érintett 

hozzájárulása” az érintett akaratának 

önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett 

nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján 

jelzi, hogy a beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez. 

- fénykép 

- telefonszám 

- elektronikus levelezési cím 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

- OEP 

- Nyugdíjpénztár 

- MÁK (KIRA) 

- Oktatási Hivatal (KIR) 

- eKréta Zrt (Kréta) 

ADATOK TÖRLÉSI HATÁRIDEJE - nem selejtezhető munkaügyi iratok 

esetében szervezet megszűnéséig 

- selejtezhető munkaügyi iratok, valamint 

ezek körébe nem tartozó adatok esetében 

a jogviszony megszűnését követő 3 évig, 

azaz a munkaügyi követelések elévülési 

idejéig 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése 

során a számítógépes hálózatba csatalakozó 

gépek és laptopok végpontvédelmet kapnak. 

Minden felhasználó saját felhasználónévvel és 

jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. 

rendszeresen készül biztonsági mentés, mely 

fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon 

kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak 

férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből folyó 

kötelezettsége az illetéktelen személyek 

hozzáférésének megelőzése. A papíralapú 

adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában. 

 

 



 

2. MUNKÁRA JELENTKEZŐK, PÁLYÁZÓK ADATAIVAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS: 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA A betöltetlen és megüresedő álláshelyek 

betöltése érdekében a jelentkezők elérése, 

illetve kiválasztásukkal összefüggő eljárás 

lefolytatása. 

ÉRINTETTEK KÖRE A meghirdetett munkakörre jelentkezők, 

hirdetés nélkül önéletrajzot benyújtók. 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont :  

Az érintett hozzájárulásával. 

 

Pályázatban, jelentkezésben megadott adatok: 

- fénykép 

- név 

- lakcím 

- születési hely időpont 

- elektronikus levélcím 

- telefonszám 

- végzettségre vonatkozó adatok 

- korábbi munkahelyekre vonatkozó 

adatok 

- egyéb kompetenciák 

- jelentkező által megadott egyéb 

adatok 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI - Közép-Budai Tankerületi Központ 

igazgatója, mint kinevezési jogkör 

gyakorló 

- gazdasági igazgatója, mint elbírálásban 

részt vevő 

- humán gazdálkodással foglakozó 

dolgozója, mint elbírálást előkészítő 

-  

, illetve kinevezési jogkör gyakorlásra 

jogosult 

ADATOK TÖRLÉSI HATÁRIDEJE A sikeres pályázók adatainak törlése az 

álláshely betöltése után történik, de legfeljebb 

az álláshely betöltésétől számított 60 napon 

belül. 

 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése 

során a számítógépes hálózatba csatalakozó 

gépek és laptopok végpontvédelmet kapnak. 

Minden felhasználó saját felhasználónévvel 

és jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. 

rendszeresen készül biztonsági mentés, mely 

fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon 

kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak 



 

2. MUNKÁRA JELENTKEZŐK, PÁLYÁZÓK ADATAIVAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS: 

 

férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből folyó 

kötelezettsége az illetéktelen személyek 

hozzáférésének megelőzése. A papíralapú 

adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában. 

 

3. TANULÓI JOGVISZONYBAN ÁLLÓKKAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS: 

ADATKEZELÉS CÉLJA - tanulói jogviszony létesítése, fenntartása 

- tankötelezettség teljesítése 

- tanulói jogviszonyból származó jogok 

gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 

- kapcsolattartás a törvényes képviselőkkel 

 

ÉRINTETTEK KÖRE Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 

személyek, valamint törvényes képviselőik 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont :Az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

 

 

Az Nkt. 41. § (4) alapján: 

- a gyermek, tanuló neve, születési helye és 

ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, 

társadalombiztosítási azonosító jele, nem 

magyar állampolgár esetén a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 

száma, 

- a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos 

adatok 

- felvételivel kapcsolatos adatok 

- az a köznevelési alapfeladat, amelyre a 

jogviszony irányul 

- jogviszony szünetelésével, megszűnésével 

kapcsolatos adatok 

- a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok 

- kiemelt figyelmet igénylő tanulóra 

vonatkozó adatok 

- a tanuló balesetre vonatkozó adatok 

- a tanuló oktatási azonosító száma 

- mérési azonosító 

- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

- a magántanulói jogállással kapcsolatos 

adatok 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és 

tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok 



 

3. TANULÓI JOGVISZONYBAN ÁLLÓKKAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS: 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos adatok 

- a tanuló diákigazolványának sorszáma 

- ) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

- évfolyamismétlésre vonatkozó adatok 

- a tanulói jogviszony megszűnésének 

időpontja és oka 

- az országos mérés-értékelés adatai, 

- azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, 

mely országban vett részt határon túli 

kiránduláson 

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA (nem 

minden tanuló esetében): 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont : Az érintett 

hozzájárulásával 

 

 

- tanuló fényképe (ide nem érve a nyilvános 

rendezvényen készült felvételeket) 

- nemzetiségi hovatartozás 

- vallás 

- egészségi állapotra vonatkozó adatok 

- pszichés állapotra vonatkozó adatok 

- család szociális helyzetére vonatkozó 

adatok 

- tanuló egészségi állapotával kapcsolatos 

napi életvitelt meghatározó egészségügyi 

adatok (pl cukorbetegség) 

- törvényes képviseleti jog jellege (együttes, 

vagy kizárólagos) 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, 

tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes 

képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, jogviszonya kezdete, 

szünetelésének ideje, megszűnése, 

magántanulói jogállása, mulasztásainak száma 

a tartózkodásának megállapítása, a tanítási 

napon a tanítási órától vagy az iskola által 

szervezett kötelező foglalkozástól való 

távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a 

tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével 

való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya 

fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével 

összefüggésben a fenntartó, a települési 

önkormányzat jegyzője, közigazgatási 

szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, az Nkt. 

41. § (5) bekezdés értelmében a bíróság, 

rendőrség, ügyészség is lehet a személyes 

adatok címzettje az azokra vonatkozó célhoz 

kötöttség megtartásával. 



 

3. TANULÓI JOGVISZONYBAN ÁLLÓKKAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS: 

b) iskolai felvételével, átvételével 

kapcsolatos adatok esetében az érintett, 

iskola, 

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, 

tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője 

neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, 

az óvodai, iskolai egészségügyi 

dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre 

vonatkozó adatok vonatkozásban az egészségi 

állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot 

ellátó intézmény, 

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, 

tartózkodási helye, szülője, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes 

képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, a gyermek, tanuló 

mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra 

vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének 

feltárása, megszüntetése céljából a 

családvédelemmel foglalkozó intézmény, 

szervezet, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezet, intézmény, 

e) az igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges adatok az igénybe 

vehető állami támogatás igénylése esetében a 

fenntartó, 

f) a számla kiállításához szükséges adatok 

esetében a tankönyvforgalmazó, 

g) az állami vizsgája alapján kiadott 

bizonyítványainak adatai esetében a 

bizonyítványokat nyilvántartó szervezet, 

 

ADATOK TÖRLÉSI HATÁRIDEJE - nem selejtezhető iratok esetében szervezet 

megszűnéséig/levéltárba adásig 

- selejtezhető iratok esteében az irattározási 

idő végéig. 

- nem ügyiratban szereplő adatok esetében a 

jogviszony megszűnéséig 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, 

aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál 



 

3. TANULÓI JOGVISZONYBAN ÁLLÓKKAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS: 

fogva harmadik személyekkel szemben 

titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, 

a tanulóval és családjával kapcsolatos minden 

olyan tényt, adatot, információt illetően, 

amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel 

való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. 

(Köznevelési tv. 42. § (1) bekezdés) 

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése 

során a számítógépes hálózatba csatalakozó 

gépek és laptopok végpontvédelmet kapnak. 

Minden felhasználó saját felhasználónévvel és 

jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. 

rendszeresen készül biztonsági mentés, mely 

fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon 

kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak 

férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből folyó 

kötelezettsége az illetéktelen személyek 

hozzáférésének megelőzése. A papíralapú 

adatok zárható szekrényben, és zárható 

szobában, irattározás után zárt irattárban 

kerülnek tárolásra. 

 

 

4. FELVÉTELI ELJÁRÁS 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a sikeres felvételi eljárás 

lebonyolítása, kapcsolattartás, illetve döntés 

meghozatala 

ÉRINTETTEK KÖRE: Tankerület köznevelési intézményeibe 

jelentkező gyermekek, szüleik, és törvényes 

képviselőik  

ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: Az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

 

 

Az Nkt. 41. § (4) alapján felvételi eljárással 

összefüggő adatként: 

 

- Az intézménybe jelentkező gyermek neve, 

születési helye, ideje, állandó lakcíme, 

tartózkodási helye. Óvodájának neve, 

címe. Körzeti iskolájának neve, címe. 

- A gyermek törvényes képviselőjének neve 

(és édesanyjának születési neve), e-mail 

címe, telefonszáma 



 

4. FELVÉTELI ELJÁRÁS 

 

- a gyermek testvérének neve, a meghallgatás 

időpontja 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI -  a fenntartó, 

-  a felvételi űrlap „Google Form” útján 

történő kitöltése esetén a „Google” is. 

TÖRLÉSI HATÁRIDŐ: A felvételi eljárás lezárását követő 60 napon 

belül a felvételt nem nyert jelentkezők adatai 

törlésre kerülnek, kivéve, ha a felvételi 

eljárással kapcsolatban bírósági vagy más 

hatósági eljárás indul, ez utóbbi esetben az 

adatokat addig és olyan mértékben kezeljük, 

ameddig az érintett eljárásban történő 

felhasználás indokolja. A felvételt nyert 

diákok adatai átkerülnek a jelen Adatkezelési 

Nyilvántartás 3. adatcsoportjába, az abban 

nem említett adatok pedig törlésre kerülnek. 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése 

során a számítógépes hálózatba csatalakozó 

gépek és laptopok végpontvédelmet kapnak. 

Minden felhasználó saját felhasználónévvel és 

jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és csak 

az ezzel jogosult adatbázisokhoz. rendszeresen 

készül biztonsági mentés, mely fizikai 

adathordozón kerül tárolásra, és rendszeresen 

felülírásra kerül. A papíralapon kezelt 

adatokhoz csak az arra jogosultak férhetnek 

hozzá, akiknek munkaköréből folyó 

kötelezettsége az illetéktelen személyek 

hozzáférésének megelőzése. A papíralapú 

adatok zárható szekrényben, és zárható 

szobában, irattározás után zárt irattárban 

kerülnek tárolásra. 

 

 



 

5. SZÜLŐKKEL/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐKKEL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS: 

ADATKEZELÉS CÉLJA Kapcsolattartás a szülőkkel/törvényes 

képviselőkkel, tanulók szociális, családi 

helyzetének ismerete az oktatás 

hatékonyságának segítése érdekében 

 

ÉRINTETTEK KÖRE Tanulók szülei, törvényes képviselői 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont: 

Az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges 

 

Az Nkt. 41. § (4) alapján: 

- szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, 

tartózkodási helye, telefonszáma, 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont : Az érintett 

hozzájárulása 

- szülő elektronikus levelezési címe 

- szülő foglakozása 

- szülő munkahelye 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI - a fenntartó, 

- települési önkormányzat jegyzője, 

- gyermekvédelmi hatóság 

ADATOK TÖRLÉSI HATÁRIDEJE - nem selejtezhető iratok esetében 

szervezet megszűnéséig/levéltárba adásig 

- selejtezhető iratok esteében az 

irattározási idő végéig 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, 

aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál 

fogva harmadik személyekkel szemben 

titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, 

a tanulóval és családjával kapcsolatos minden 

olyan tényt, adatot, információt illetően, 

amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel 

való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. 

(Köznevelési tv. 42. § (1) bekezdés) 

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése 

során a számítógépes hálózatba csatalakozó 

gépek és laptopok végpontvédelmet kapnak. 

Minden felhasználó saját felhasználónévvel és 

jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. 

rendszeresen készül biztonsági mentés, mely 



 

5. SZÜLŐKKEL/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐKKEL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS: 

fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon 

kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak 

férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből folyó 

kötelezettsége az illetéktelen személyek 

hozzáférésének megelőzése. A papíralapú 

adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában. 

 

 

6. MŰKÖDTETÉSSEL, ÜZEMELTETÉSSEL, VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS: 

ADATKEZELÉS CÉLJA A működtetéssel/ vagyongazdálkodással 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítése és 

jogok érvényesítése 

ÉRINTETTEK KÖRE Az intézményben üzemeltetési feladatokat 

ellátó szolgáltatók, vállalkozók, az intézmény 

helyiségeit bérlő/használó személyek 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont : Az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

 

 

A megkötött szerződések alapvető adatai 

közérdekű adatnak minősülnek az Info. tv. 1. 

sz. mellékletének III/4. pontja alapján az 5 

millió forint felett közzétételi kötelezettség alá 

is tartoznak, 5 millió forint alatt pedig, mint a 

szervezet működésével összefüggő adatok 

közérdekből nyilvános adatnak: 

- szerződő fél neve 

- címe 

- adószáma 

- képviselőjének neve 

- átláthatóságra vonatkozó minősítése 

- szerződés tárgya 

- teljesítési határidő 

- szerződés ellenértéke 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: 

Szerződés teljesítése érdekében. 

 

 

A kapcsolattartás érdekében  

- a másik fél elektronikus levélcíme 

-  és telefonszáma 

- kapcsolattartó neve és beosztása, 

elérhetősége 

Teljesítéssel kapcsolatos jogérvényesítés 

érdekében: 

teljesítésbe bevont alkalmazottjainak, 

alvállalkozóinak adatai 

- név, lakcím, anyja neve, adóazonosító száma, 

számlaszáma 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI - fenntartó, 



 

6. MŰKÖDTETÉSSEL, ÜZEMELTETÉSSEL, VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS: 

ADATOK TÖRLÉSI HATÁRIDEJE - nem selejtezhető iratok esetében szervezet 

megszűnéséig/levéltárba adásig 

- selejtezhető iratok esteében az irattározási 

idő végéig 

- Visszterhes szerződések esetén a 

számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ 

(2)-(3) bekezdés szerint 8 év az adatok 

megőrzésének kötelező időtartama 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

Az elektronikusan kezelt adatok adatkezelése 

során a számítógépes hálózatba csatalakozó 

gépek és laptopok végpontvédelmet kapnak. 

Minden felhasználó saját felhasználónévvel és 

jelszóval tud a rendszerhez csatlakozni, és 

csak az ezzel jogosult adatbázisokhoz. 

rendszeresen készül biztonsági mentés, mely 

fizikai adathordozón kerül tárolásra, és 

rendszeresen felülírásra kerül. A papíralapon 

kezelt adatokhoz csak az arra jogosultak 

férhetnek hozzá, akiknek munkaköréből folyó 

kötelezettsége az illetéktelen személyek 

hozzáférésének megelőzése. A papíralapú 

adatok zárható szekrényben kerülnek 

tárolásra, és zárható szobában. 

 

7. ISKOLAI ESEMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT ADATOK 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA Rendezvényre való belépés/részvétel 

regisztrációja, amennyiben fizetős vagy 

zártkörű az esemény. Nyilvános 

rendezvényeken az intézmény eseményeinek 

megörökítése, az intézmény későbbi 

népszerűsítése kép- vagy videófelvétel 

készítése útján. 

ÉRINTETTEK KÖRE A rendezvényen részt vett személyek 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont : Az 

adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 

 

Ptk. 2:48 § Nincs szükség az érintett 

hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az 

elkészített felvétel felhasználásához 

tömegfelvétel és nyilvános közéleti 

szereplésről készült felvétel esetén (kép és 

hangfelvétel tömegfelvétel esetében) 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI külső érdeklődők, honlapot kezelő 

informatikus 



 

7. ISKOLAI ESEMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT ADATOK 

 

ADATOK TÖRLÉSI HATÁRIDEJE A határidőhöz nem kötött, az arányosság és 

szükségszerűség elvének szem előtt tartásával 

egyedileg állapítható meg 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

A honlapon való közzététel esetében a honlap 

megfelelő informatikai eszközökkel való 

védelmének biztosítása illetéktelen személyek 

általi törlés, vagy módosítás megelőzése 

céljából, külső mentések megakadályozása 

informatikai eszközök útján 

 

 

8. SZEMÉLY ÉS VAGYONVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT 

ADATOK: 

ADATKEZELÉS CÉLJA Az intézmény személy és vagyonvédelmének 

biztosítása, nemzeti vagyon állag és érték 

megőrzésnek biztosítása 

ÉRINTETTEK KÖRE intézménybe belépő személyek 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont : Az 

adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges 

 

 

- belépők képmása, videó felvétel 

- belépők neve és belépési célja, időpontja 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI -A kamerafelvételek esetében a 

kameraszabályzatban a betekintésre jogosult 

személyek. 

-Az érintett személy (kiskorú) vonatkozásában 

törvényes képviselője vagy az általa 

meghatalmazott személy.  Amennyiben 

hozzáférési kérelmet nyújt be, ennek 

hiányában és a GDPR 15. cikkének 

értelmében nem lesz automatikus címzett . 

-Dolgozók esetében egyéb munkáltatói 

jogkört gyakorló személyként az igazgató, az 

iskola munkaügyi feladatait ellátó személy, 

kinevezési jogkört gyakorló tankerületi 

igazgató 

ADATOK TÖRLÉSI HATÁRIDEJE Adattörlés kamerarendszer esetében 

folyamatos a kamera szabályzatban foglalt 

időszakonként.  

Papír alapú dokumentációk törlése havonta 

történik. Elektronikusan kezelt adatok törlése 



 

8. SZEMÉLY ÉS VAGYONVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT 

ADATOK: 

papír alapú dokumentumokkal azonos 

időszakonként. 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

A papíralapon kezelt adatokhoz csak az arra 

jogosultak férhetnek hozzá, akiknek 

munkaköréből folyó kötelezettsége az 

illetéktelen személyek hozzáférésének 

megelőzése. A papíralapú adatok zárható 

szekrényben kerülnek tárolásra, és zárható 

szobában. A kamerarendszer vonatkozásban 

külön szabályzatban kerülnek szabályozásra a 

hozzáférés szabályai. 

 

9. BEADVÁNYOK, MEGKERESÉSEK 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA: A megkeresés teljesítése, a megkereséshez 

kapcsolódó eljárásokban jogok, tények 

igazolására történő felhasználása. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Az Adatkezelőhöz vagy bármely szervezeti 

egységéhez érkező megkeresések feladói. 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont : Az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges 

 

- név 

- elérhetőség (értesítési cím, telefonszám, e-

mail cím) 

- a megkeresés és a megkeresésre készült 

válasz teljes szövege 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI - fenntartó, 

ADATOK TÖRLÉSI HATÁRIDEJE az irattározási idő leteltét követően 

ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK 

A papíralapon kezelt adatokhoz csak az arra 

jogosultak férhetnek hozzá, akiknek 

munkaköréből folyó kötelezettsége az 

illetéktelen személyek hozzáférésének 

megelőzése. A papíralapú adatok zárható 

szekrényben kerülnek tárolásra, és zárható 

szobában. A kamerarendszer vonatkozásban 

külön szabályzatban kerülnek szabályozásra a 

hozzáférés szabályai. 

 

Az adattovábbítás címzettjeinek adatkezelési célonként való meghatározása 

Személyes adatok továbbítására jogszabályi előírás alapján, a személyes adatok védelmére vonatkozó 

célhoz kötöttség megtartásával, az érintett hozzájárulásával , illetve attól függetlenül is sor kerülhet.  

Adattovábbítás címzettjei                                       Adatkezelési cél 



 

- Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő 

- OEP 

- Nyugdíjpénztár 

- MÁK (KIRA) 

- Oktatási Hivatal (KIR) 

- eKréta Zrt (Kréta) 

8. Közalkalmazotti jogviszony 

létesítése, teljesítése vagy 

megszűntetése, a munka irányítása, 

tervezése, szervezése, munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság, 

juttatások, kedvezmények 

megállapítása és teljesítése, 

jogérvényesítés elősegítése 

9.  

- Közép-Budai Tankerületi Központ 

igazgatója, mint kinevezési jogkör 

gyakorló 

- gazdasági igazgatója, mint elbírálásban 

részt vevő 

- humán gazdálkodással foglakozó 

dolgozója, mint elbírálást előkészítő 

- illetve kinevezési jogkör gyakorlásra 

jogosult  

-  

10. A betöltetlen és megüresedő 

álláshelyek betöltése érdekében a 

jelentkezők elérése, illetve 

kiválasztásukkal összefüggő eljárás 

lefolytatása. 

a) a neve, születési helye és ideje, 

lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

törvényes képviselője neve, szülője, 

törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, 

jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, 

megszűnése, magántanulói jogállása, 

mulasztásainak száma a tartózkodásának 

megállapítása, a tanítási napon a tanítási 

órától vagy az iskola által szervezett kötelező 

foglalkozástól való távolmaradás 

jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló 

szülőjével, törvényes képviselőjével való 

kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya 

fennállásával, a tankötelezettség 

teljesítésével összefüggésben a fenntartó, a 

települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat, 

b) iskolai felvételével, átvételével 

kapcsolatos adatok esetében az érintett, 

iskola, 

c) a neve, születési helye és ideje, 

lakóhelye, tartózkodási helye, 

társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, 

törvényes képviselője neve, szülője, 

törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, az 

óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, 

a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó 

11. A tanulói jogviszony létesítése, 

fenntartása, tankötelezettség 

teljesítése, tanulói jogviszonyból 

származó jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése, 

kapcsolattartás a törvényes 

képviselőkkel. 

 

 

 

 

 



 

adatok vonatkozásban az egészségi 

állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi, iskola-egészségügyi 

feladatot ellátó intézmény, 

d) a neve, születési helye és ideje, 

lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, 

törvényes képviselője neve, szülője, 

törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, a 

gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos 

adatok, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a 

veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából a családvédelemmel 

foglalkozó intézmény, szervezet, gyermek- 

és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, 

intézmény, 

e) az igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges adatok az igénybe 

vehető állami támogatás igénylése esetében a 

fenntartó, 

f) a számla kiállításához szükséges adatok 

esetében a tankönyvforgalmazó, 

g) az állami vizsgája alapján kiadott 

bizonyítványainak adatai esetében a 

bizonyítványokat nyilvántartó szervezet, 

 

- a fenntartó, 

 a felvételi űrlap „Google Form” útján 

történő kitöltése esetén a „Google” is. 

 

12. A sikeres felvételi eljárás 

lebonyolítása, kapcsolattartás, illetve 

döntés meghozatala. 

A fenntartó. 13. Kapcsolattartás a 

szülőkkel/törvényes képviselőkkel, 

tanulók szociális, családi helyzetének 

ismerete az oktatás hatékonyságának 

segítése érdekében. 

A fenntartó. 14. A működtetéssel/ 

vagyongazdálkodással kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése és jogok 

érvényesítése. 

 

Külső érdeklődők, honlapot kezelő 

informatikusok. 

15. A rendezvényekre való 

belépés/részvétel regisztrációja, 

amennyiben fizetős vagy zártkörű az 

esemény. Nyilvános rendezvényeken 

az intézmény eseményeinek 

megörökítése, intézmény későbbi 



 

népszerűsítése kép vagy 

videófelvétel készítése útján. 

 

-A kamerafelvételek esetében a 

kameraszabályzatban a betekintésre jogosult 

személyek. 

-Az érintett személy (kiskorú) 

vonatkozásában törvényes képviselője vagy 

az általa meghatalmazott személy.  

Amennyiben hozzáférési kérelmet nyújt be, 

ennek hiányában és a GDPR 15. cikkének 

értelmében nem lesz automatikus címzett . 

-Dolgozók esetében egyéb munkáltatói 

jogkört gyakorló személyként az igazgató, az 

iskola munkaügyi feladatait ellátó személy, 

kinevezési jogkört gyakorló tankerületi 

igazgató 

 

16. Az intézmény személy- és 

vagyonvédelmének biztosítása, a 

nemzeti vagyon állag és érték 

megőrzésnek biztosítása. 

 

 

A fenntartó. 17. A megkeresés teljesítése, a 

megkereséshez kapcsolódó 

eljárásokban jogok, tények 

igazolására történő felhasználása. 

 

 

Jogszabályban meghatározott esetekben az alábbi szervek részére történhet adattovábbítás: a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek,, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző 

közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak, a pedagógus igazolvány elkészítésében közreműködők részére, 

óvodai, iskolai felvétellel/átvétellel kapcsolatos adatok az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási 

intézményhez, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, családvédelemmel foglalkozó 

intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez, a diákigazolvány elkészítésében 

közreműködők részére. 

 

ADATFELDOLGOZÁS 

 

Az Nkt. 41. § (1) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem 

köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés 

információs rendszerébe (KIR) bejelentkezni. A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által 

szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.  

 

Adatfeldolgozói minőségében az alábbi jogszabályok alapján jogosult részt venni az adatkezelésben:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (1) 

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

végrehajtásáról 1-3/A. § 

- 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) a), (6) a), 6. § (1) és 

1. melléklet 

- 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3. §  



 

 

Oktatási Hivatal, KIR rendszer 

 

Adatfeldolgozó neve:   Oktatási Hivatal 

Székhely:    1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Levelezési cím:   1363 Budapest, Pf. 19. 

Elektronikus elérhetőség: info@oh.gov.hu 

Központi telefonszám:   (36-1) 374-2100 

 

Budapest, 2022. november 25.  

 

 

 
  

 

 

  



 

 7. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Általános adatkezelési tájékoztató 

 

A Lisznyai Utcai Általános Iskola (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett az érintettek személyes 

adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az 

intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.  

 

A Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt személyes 

adatainak körét, az adatkezelés célját, jogalapját és módját. A Tájékoztató célja továbbá, hogy az 

Érintett megismerhesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, illetve jogérvényesítésének lehetséges 

módjait. 

 

 

4. ADATKEZELŐ  

 

Adatkezelő: Lisznyai Utcai Általános Iskola 

Székhely: 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42. 

E-mail:  1016lisznyai@gmail.com 

Telefon: +36 1  3754284 

képviselője: Takács Eszter intézményvezető 

 

 

Adatvédelmi tisztségviselő:   

 

Név: dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra 

e-mail: adatvedelem.lisznyai@kozepbudaitk.hu 

levelezési cím: 1027 Budapest Fő utca 80. 

 

 

5. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK  

 

Adatkezeléseink során figyelembe vett jogszabályok: 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR). 

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

(továbbiakban: Infotv.) 

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

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

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 

- 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 



 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló  

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

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

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.(a továbbiakban: EMMI rendelet) a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 

 

6. ADATKEZELÉS CÉLJA 

 

Az Adatkezelő adatkezelői tevékenységét főszabály szerint a jogszabályokban rögzített köznevelési 

feladatok minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, valamint az ezzel kapcsolatos jogi 

kötelezettségei teljesítése érdekében végzi. 

 

Az Intézmény közfeladata az Nkt. szerinti köznevelési feladatok ellátására terjed ki. Az Nkt. 25. § (5) 

bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, 

tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, 

a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében 

különösen, hogy a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló 

évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 

 

A kezelt adatok köre jogszabályhelyekkel            Adatkezelési cél 

Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai a 

Kjt. 83/B § alapján: 

A közalkalmazott 

- neve (leánykori neve) 

- születési helye, ideje 

- anyja neve 

- TAJ száma, adóazonosító jele 

- lakóhelye, tartózkodási hely, 

telefonszáma 

- családi állapota 

- gyermekeinek születési ideje 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás 

kezdete 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több 

végzettség esetén valamennyi) 

- szakképzettsége(i) 

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében 

szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító 

okiratok adatai 

- tudományos fokozata 

- idegennyelv-ismerete 

- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése 

szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése, 

18. Közalkalmazotti jogviszony 

létesítése, teljesítése vagy 

megszűntetése, a munka irányítása, 

tervezése, szervezése, munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság, 

juttatások, kedvezmények 

megállapítása és teljesítése, 

jogérvényesítés elősegítése 



 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- állampolgársága 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által 

kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés 

mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv 

neve, székhelye, statisztikai számjele 

- e szervnél a jogviszony kezdete 

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, 

besorolásának időpontja, vezetői beosztása, 

FEOR-száma 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés 

adatai 

- a minősítések időpontja és tartalma 

- személyi juttatások 

- a közalkalmazott munkából való 

távollétének jogcíme és időtartama 

- a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésének, valamint a végleges és a 

határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, 

a végkielégítés adatai 

- A közalkalmazott munkavégzésére 

irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 

adatai [41. § (1)-(2) bek.]. 

 

Az Nkt. 41. § (3) bekezdése alapján az 

óraadó tanárok: 

- nevét, 

- születési helyét, idejét, 

- nemét, állampolgárságát, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcímét és a 

tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezését, számát, 

- lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

- végzettségével, szakképzettségével 

kapcsolatos adatokat, 

- oktatási azonosító számát 

Egyéb, közérdekű tevékenység 

gyakorlásával, ezzel összefüggő 

kötelezettség teljesítésével összefüggő 

adatok: 

- bankszámlaszám (bérfizetési 

kötelezettség) 



 

- munkavégzésre irányuló további 

jogviszonyok (munkaidő-pihenőidő 

érvényesülése) 

- egészségi alkalmasságra vonatkozó 

adatok (egészségügyi alkalmasság 

vizsgálatának kötelezettsége miatt) 

ruhaméret (munka/védőruhára jogosultak 

esetén a munkavédelmi kötelezettségek 

miatt) 

Továbbá lehet fénykép, telefonszám, 

elektronikus levelezési cím. 

A pályázatban, jelentkezésben megadott 

adatok: 

- fénykép 

- név 

- lakcím 

- születési hely időpont 

- elektronikus levélcím 

- telefonszám 

- végzettségre vonatkozó adatok 

- korábbi munkahelyekre vonatkozó 

adatok 

- egyéb kompetenciák 

jelentkező által megadott egyéb adatok 

19. A betöltetlen és megüresedő 

álláshelyek betöltése érdekében a 

jelentkezők elérése, illetve 

kiválasztásukkal összefüggő eljárás 

lefolytatása. 

Az Nkt. 41. § (4) alapján: 

- a gyermek, tanuló neve, születési helye és 

ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 

társadalombiztosítási azonosító jele, nem 

magyar állampolgár esetén a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 

száma, 

- a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos 

adatok 

- felvételivel kapcsolatos adatok 

- az a köznevelési alapfeladat, amelyre a 

jogviszony irányul 

- jogviszony szünetelésével, megszűnésével 

kapcsolatos adatok 

- a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok 

- kiemelt figyelmet igénylő tanulóra 

vonatkozó adatok 

- a tanuló balesetre vonatkozó adatok 

- a tanuló oktatási azonosító száma 

- mérési azonosító 

20. A tanulói jogviszony létesítése, 

fenntartása, tankötelezettség 

teljesítése, tanulói jogviszonyból 

származó jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése, 

kapcsolattartás a törvényes 

képviselőkkel. 

 

 

 

 

 



 

- a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

- a magántanulói jogállással kapcsolatos 

adatok 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és 

tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos adatok 

- a tanuló diákigazolványának sorszáma 

- ) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

- évfolyamismétlésre vonatkozó adatok 

- a tanulói jogviszony megszűnésének 

időpontja és oka 

- az országos mérés-értékelés adatai, 

- azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, 

mely országban vett részt határon túli 

kiránduláson 

 

- tanuló fényképe (ide nem érve a nyilvános 

rendezvényen készült felvételeket) 

- nemzetiségi hovatartozás 

- vallás 

- egészségi állapotra vonatkozó adatok 

- pszichés állapotra vonatkozó adatok 

- család szociális helyzetére vonatkozó 

adatok 

- tanuló egészségi állapotával kapcsolatos 

napi életvitelt meghatározó egészségügyi 

adatok (pl. cukorbetegség) 

- törvényes képviseleti jog jellege (együttes, 

vagy kizárólagos) 

Az Nkt. 41. § (4) alapján felvételi eljárással 

összefüggő adatként: 

 Az intézménybe jelentkező gyermek neve, 

születési helye, ideje, állandó lakcíme, 

tartózkodási helye. Óvodájának neve, 

címe. Körzeti iskolájának neve, címe. 

- A gyermek törvényes képviselőjének neve 

(és édesanyjának születési neve), e-mail 

címe, telefonszáma 

- a gyermek testvérének neve, a meghallgatás 

időpontja 

21. A sikeres felvételi eljárás 

lebonyolítása, kapcsolattartás, illetve 

döntés meghozatala. 

 

Az Nkt. 41. § (4) alapján: szülő, törvényes 

képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási 

helye, telefonszáma. 

 

22. Kapcsolattartás a 

szülőkkel/törvényes képviselőkkel, 

tanulók szociális, családi helyzetének 



 

A GDPR. 6. cikk a) bekezdése alapján: a 

szülő elektronikus levelezési címe, 

foglalkozása, munkahelye. 

 

ismerete az oktatás hatékonyságának 

segítése érdekében. 

 

A megkötött szerződések alapvető adatai 

közérdekű adatnak minősülnek Info. tv. 1. 

sz. mellékletének III/4. pontja alapján az 5 

millió forint felett közzétételi kötelezettség 

alá is tartoznak, 5 millió forint alatt pedig, 

mint a szervezet működésével összefüggő 

adatok közérdekből nyilvános adatnak: 

- szerződő fél neve 

- címe 

- adószáma 

- képviselőjének neve 

- átláthatóságra vonatkozó minősítése 

- szerződés tárgya 

- teljesítési határidő 

- szerződés ellenértéke 

kapcsolattartás érdekében  

- a másik fél elektronikus levélcíme 

-  és telefonszáma 

- kapcsolattartó neve és beosztása, 

elérhetősége. 

 

Teljesítéssel kapcsolatos jogérvényesítés 

érdekében a teljesítésbe bevont 

alkalmazottak, alvállalkozók adatai 

- név, lakcím, anyja neve, adóazonosító 

száma, számlaszáma. 

23. A működtetéssel/ 

vagyongazdálkodással kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése és jogok 

érvényesítése. 

 

 

A Polgári törvénykönyről szóló 2013. évi 

V. tv. 2:48 § alapján: Nincs szükség az 

érintett hozzájárulására a felvétel 

elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános 

közéleti szereplésről készült felvétel esetén 

(kép és hangfelvétel tömegfelvétel esetében) 

24. A rendezvényekre való 

belépés/részvétel regisztrációja, 

amennyiben fizetős vagy zártkörű az 

esemény. Nyilvános rendezvényeken 

az intézmény eseményeinek 

megörökítése, intézmény későbbi 

népszerűsítése kép vagy videófelvétel 

készítése útján. 

 

- belépők képmása, videó felvétel 

belépők neve és belépési célja, időpontja 

8. Az intézmény személy- és 

vagyonvédelmének biztosítása, a nemzeti 

vagyon állag és érték megőrzésnek 

biztosítása. 

 

-- név 10. A megkeresés teljesítése, a 

megkereséshez kapcsolódó 



 

- elérhetőség (értesítési cím, telefonszám, e-

mail cím) 

- a megkeresés és a megkeresésre készült 

válasz teljes szövege 

eljárásokban jogok, tények 

igazolására történő felhasználása. 

 

 

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 

ELMARADÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE 

 

Személyes adatokat az alábbi esetekben kezeljük: 

g) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

h) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 

az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges; 

i) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

j) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

k) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

l) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az érintett gyermek.  

Az adatkezelő jogos érdekei érvényesítésének minősül az adatkezelő ellen vagy által indítható 

hatósági vagy bírósági eljárásban jogállítások, tényállítások igazolásának vagy cáfolatának 

szükségessége. 

 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és 

hatékony végzéséhez elengedhetetlen. Az adatkezelés jogalapját legtöbb esetben a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezés, amelyet a fenti 2. pontban hivatkozott jogszabályok 

írnak elő. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezménye, hogy az adatkezelést 

akadályozó személy érdekkörében felmerülő okból nem jön létre az adatkezelő tevékenységi- vagy 

feladatkörébe tartozó jogviszony.   

A kezelt adatok körét és adatkezelés időtartamát az Adatkezelési Nyilvántartás és az Irattári Terv 

tartalmazza. Az adatkezelési nyilvántartásban fel nem sorolt, újabb adatkezelésekről az adat 

felvételekor részletes tájékoztatást adunk, és azzal annak felülvizsgálatakor az adatkezelési 

nyilvántartást kiegészítjük. 

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

 

5.1. A hozzáférés joga  

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

a személyes adatokhoz és a GDPR-ben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.  

 

5.2. A helyesbítéshez való jog  



 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését.  

 

5.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott feltételek esetén.  

 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül:  

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön 

jogos indokaival szemben.  

 

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog  

Abban az esetben, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön által 

az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 

adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

 

5.6. A tiltakozáshoz való jog  

Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve 

az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

 

5.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok 

a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

 

5.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  



 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 

A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:  

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  

 

6. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

 

6.1. Késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül köteles az adatkezelő tájékoztatni az 

érintettet a megtett intézkedésről. A kérelem összetettségétől, a kérelmek nagy számától függően ez 

további 2 hónappal meghosszabbítható. Az adatkezelő a döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az 

érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

6.2. Az érintett tájékoztatását és a szükséges intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett 

azonban: 

c) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet nyújt be, és 

d) e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az 

adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi, 

 

Az adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan 

érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az 

Érintettől. 

 

6.3. Ha megalapozottan feltehető, hogy a kérelmet benyújtó személy az Érintettel nem azonos 

személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő 

igazolását követően teljesíti. 

 

7. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

 

7.1. Kifogás az adatkezelőnél   

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező 

személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az Adatkezelőnél. 

A kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni. 

 

7.2. Panasz 

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400;  

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 



 

 

7.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert 

kezdeményezhet. 

 

Budapest, 2022 november 25. 

 Takács Eszter  

 intézményvezető 

  



 

8. számú melléklet 

Adatkezelési tájékoztató 

Lisznyai Utcai Általános Iskola 

Felvételi adatlap/űrlap/nyomtatvány/adatbekérő (továbbiakban: Adatlap) 

vonatkozásában 

 

Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat 

bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely 

az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.  

 

A Tájékoztató célja, hogy az Érintett az Adatlapon megadott személyes adatainak hozzájárulásával és 

attól függetlenül történő kezelésének adatkezelési célját és módját, valamint őrzési idejét, - és ha 

történik – az adattovábbítás rendjét megismerhesse. A Tájékoztató célja továbbá, hogy az Érintett 

felvilágosítást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, illetve jogérvényesítésének lehetséges 

módjait illetően. 

 

1. ADATKEZELŐ  

 

Adatkezelő: Lisznyai Utcai Általános Iskola 

Székhely: 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42. 

E-mail:  1016lisznyai@gmail.com 

Telefon: +36 1  3754284 

képviselője: Takács Eszter intézményvezető 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő:  

 

Név:    dr. Vedresné dr. Szilágyi Nóra 

e-mail:   adatvedelem.lisznyai@kozepbudaitk.hu 

levelezési cím:  1027 Budapest Fő utca 80. 

 

2. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK  

 

Adatkezelés során figyelembe vett jogszabályok: 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR). 

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

(továbbiakban: Infotv.) 



 

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

- 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló  

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

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

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.(a továbbiakban: EMMI rendelet) a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 

3. ADATKEZELÉS CÉLJA 

 

Az Adatkezelő adatkezelői tevékenységét főszabály szerint a jogszabályokban rögzített köznevelési 

feladatok minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, valamint az ezzel kapcsolatos jogi 

kötelezettségei teljesítése érdekében végzi. 

 

Az Adatlap kitöltésével megvalósuló adatkezelés célja: a sikeres felvételi eljárás lebonyolítása, 

kapcsolattartás, illetve döntés meghozatala.  

 

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

 

• Az Adatlapon megadott személyes adatok adatkezelésének jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés 

a) és e) pontjai.  

• A közhatalmi jogosítvány keretén belüli feladattal kapcsolatos adatkezelésről az Nkt. 41. § (4) da) 

pontja rendelkezik.  

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás alapján 

végzett adatkezelés esetében a hozzájárulás visszavonásáig tart. A felvételi eljárás esetében a felvételt 

nem nyert tanulók adatainak törlése, azaz az adatkezelés időtartama a felvételi eljárás lezárásától 

számított 60 napig tart. 

 

Amennyiben az adatkezelés során, a kezelt adatokat tartalmazó dokumentumok irattározása 

szükséges, úgy az adott ügyirat selejtezése után kerülnek törlésre az adatok. Adatkezelő iratkezelési 

rendje az alábbi felületen (http://lisznyai.hu/adatkezeles-2/) érhető el. A visszavonáshoz való jog 

gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezménye, hogy az 

adatkezeléshez hozzá nem járuló személy érdekkörében felmerülő okból nem jöhet létre az 

adatkezeléssel érintett jogviszony, esemény az érintett vonatkozásban. 

 

 

6.  AZ ÉRINTETT JOGAI  

 

6.1. A hozzáférés joga  



 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.  

 

6.2. A helyesbítéshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését.  

 

6.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott feltételek esetén.  

 

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül:  

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön 

jogos indokaival szemben.  

 

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog  

Abban az esetben, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön által 

az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 

adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

 

6.6. A tiltakozáshoz való jog  

Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve 

az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

 

6.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a 



 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok 

a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

 

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 

A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés:  

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  

 

 

7. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

 

7.1. Késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül köteles az adatkezelő tájékoztatni az érintettet 

a megtett intézkedésről. A kérelem összetettségétől, a kérelmek nagy számától függően ez további 2 

hónappal meghosszabbítható. 

 

Az adatkezelő a döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton 

nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

7.2. Az érintett tájékoztatását és a szükséges intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett 

azonban: 

e) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételten kérelmet nyújt be, és 

f) e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az 

adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi, 

 

az adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan 

érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az 

Érintettől. 

 

7.3. Ha megalapozottan feltehető, hogy a kérelmet benyújtó személy az Érintettel nem azonos 

személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő 

igazolását követően teljesíti. 

 

 

8. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

 

8.1. Kifogás az adatkezelőnél   



 

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező 

személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az Adatkezelőnél. A 

kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni. 

 

  



 

8.2. Panasz 

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400;  

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

8.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert 

kezdeményezhet. 

 

Budapest, 2022. november 25. 

 

 

  

 

 

  



 

9. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Adatkezelési hozzájárulás 

 

 

Alulírott ………………………………….……., a …………………………………………… nevű 

tanuló törvényes gondviselője önkéntesen és befolyásolástól mentesen hozzájárulok, hogy a Lisznyai 

Utcai Általános Iskola a Tanulói Adatlapon  bekért személyes adatimat célhoz kötötten kezelje. 

 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásnak, az adatkezelő általános 

adatkezelési tájékoztatójának, illetve a hozzájárulás alapján kezelt adataim adatkezelési 

tájékoztatójának elérhetőségéről (http://lisznyai.hu/adatkezeles-2/) tájékoztattak, az ott leírtakat 

megismertem, megértettem, és elfogadtam. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy fentiekre tekintettel a hozzájárulásom alapján a Tanulói Adatlapon történő 

adatkezelés célját annak jogalapját, illetve jogaimat, valamint az adatkezelés időtartamát, az 

adattovábbítás lehetőségeit, illetve az alkalmazott védelmi intézkedéseket megismertem, azokat 

elfogadtam. 

Kelt: 

 

___________________________________ 

……………….. 

 

  



 

10. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Adatkezelési hozzájárulás 

(munkavállalói) 

 

Alulírott ………………………………….……. önkéntesen és befolyásolástól mentesen 

hozzájárulok, hogy a Lisznyai Utcai Általános Iskola a Felvételi Adatlapon  bekért személyes adatimat 

célhoz kötötten kezelje. 

 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásnak, az adatkezelő általános 

adatkezelési tájékoztatójának, illetve a hozzájárulás alapján kezelt adataim adatkezelési 

tájékoztatójának elérhetőségéről (http://lisznyai.hu/adatkezeles-2/) tájékoztattak, az ott leírtakat 

megismertem, megértettem, és elfogadtam. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy fentiekre tekintettel a hozzájárulásom alapján a Felvételi Adatlapon 

történő adatkezelés célját annak jogalapját, illetve jogaimat, valamint az adatkezelés időtartamát, az 

adattovábbítás lehetőségeit, illetve az alkalmazott védelmi intézkedéseket megismertem, azokat 

elfogadtam. 

Kelt: 

 

 

___________________________________ 

[………………..] 

 

  



 

11. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Jegyzőkönyv kivonat a 2022.08.29-i nevelőtestületi értekezletről 

 

ikt.sz 034791001/00082-9/2022.  

Jegyzőkönyv,  

mely a Lisznyai Utcai Általános Iskola 2022.08.29-i tanévnyitó tantestületi értekezletén készült.  

Takács Eszter intézményvezető köszönti a kollégákat, megnyitja az értekezletet. Jelenlévők a Jelenléti ív 

(I.sz. melléklet) szerint: 29 fő. Megállapítja, hogy az értekezlet határozatképes.  

A jegyzőkönyv vezetésével megbízza Hagyó Kamillát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Petrás Emese és 

Molnárné Takács Gabriella jelentkezik.  

I.sz. határozat: A tantestület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv vezető, Hagyó Kamilla és a 

hitelesítők, Petrás Emese és Molnárné Takács Gabriella személyét.  

   Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: 0 fő,  Nem: O fő, 0%.  

18.  Az SZMSZ módosítása  

Il. feiezet 4. pontia:  

A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt csak az iskola kapujáig kísérhetik — első évfolyamosok 

esetében az első két hétben egészen az osztályteremig. 16:00 előtt gyermekükért érkező szülők az alsó 

zsibongóban várhatják meg őket (a pedagógus a zsibongóba a gyerekeket a szülő előzetes írásbeli kérelme 

alapján engedi ki). 16:00 után azonban az osztályteremben, illetve az ügyelet helyszínén a felelős 

pedagógusnak jelezve viheti el a gyermekét. — szövegrész kiegészítése:  

Csütörtökönként 15:45 — 16:00 között bejöhetnek a szülők az iskola épületébe. Pedagógus nélkül azonban 

nem tartózkodhatnak az osztálytermekben. 16:00-kor zárjuk a tantermeket. Ha jöttek a gyermekükért, a 

portán kell jelezniük és az árkádok alatt várhatják meg őket.  

4. sz. határozat: A tantestület az SZMSZ Il. fejezet 4. pontjának fenti szövegmódosítását egyszerú 

többséggel, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Igen: 28 fő,  Tartózkodik: 1 fő, 3,45 %,  O   

Takács Eszter kéri az osztályfőnököket, hogy tájékoztassák a szülőket, hogy a tantermek kulcsait nem adjuk 

oda a szülőknek! Továbbá, hogy a délutáni ügyelet 17 óráig tart.  

Il. feiezet 5. pont  

A szaktantermek kulcsát a termet használó pedagógusnak a tanóra vagy foglalkozás előtt a portáról kell 

elkérni és a tanóra/foglalkozás után ott kell leadni.  

Szövegrész kiegészül: A szaktantermek kulcsát a termet használó pedagógusnak, nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítőknek a tanóra vagy foglalkozás előtt a portáról kell elkérni és a tanóra/foglalkozás után 



 

ott kell leadni. A portás erről kulcskönyvet vezet, a pedagógusnak, nevelőoktató munkát közvetlenül 

segítőknek aláírásukkal kell igazolniuk a kulcs átvételét és visszaadását is.  

5. sz. határozat: A tantestület az SZMSZ Il. fejezet 5. pontjának kiegészítését, a kulcskönyv megfelelő 

vezetéséről egyhangúlag elfogadta.  

Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: -O fő,  Nem: O fő, 0%.  

IV. feiezet 1.2. pontjának módosulása:  

Az  intézményvezetőhelyettesek  szövegrészeket  mindenütt  intézményvezetőhelyettes  

intézményvezetőhelyettesek -re szükséges cserélni.  

Az A és B intézményvezetőhelyettes feladatai után pedig kiegészíteni azzal:  

Amennyiben a törvényben meghatározott létszám alá csökken az iskola létszáma, és csak egy helyettes 

alkalmazását engedi meg, akkor minden feladatot a helyettes végez el az intézményvezetővel 

együttműködve.  

6. sz. határozat: A tantestület az SZMSZ IV: fejezet 1.2. pontjának változtatását és kiegészítését az 

intézményvezetőhelyettes/ intézményvezetőhelyettesek feladatairól egyhangúlag elfogadta.  

Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: -O fő,  Nem: O fő, 0%.  

IV. feiezet 2. pont változtatása:  

Feladata a tanulók érdemjegyeinek megállapítása, magatartás és szorgalom osztályzatának elbírálása, év 

végén felsőbb osztályba lépés, javítóvizsgára, osztályozó vizsgára, vagy évismétlésre utalás. szövegrész 

kiegészítése:  

A nevelőtestület a meghatározott feladataiból a nevelőtestület azon részére ruházza át a félévi és év végi 

értékelésnél a tanuló magatartásának, szorgalmának, teljesítményének osztályzattal történő értékelésének 

lehetőségét, amely pedagógusok oktatják a tanulót. A többi pedagógusnak véleményezési joga van.  

7. sz. határozat: A tantestület az SZMSZ IV. fejezet 2. pont fenti változtatását egyhangúlag elfogadta.  

Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: -0 fő,  O   

XII. fejezet 5. pont változtatása:  

A felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételről, átvételéről az egyedi körülmények mérlegelése alapján 

— bemutatott bizonyítvány, ellenőrző, illetve szakvélemény alapján, próbaidő után — az érintett 

osztályfőnökkel, szakvéleménnyel rendelkező tanuló esetén osztályfőnökkel és fejlesztőpedagógussal 

történő egyeztetés után az intézményvezető dönt. —szövegrészből kikerül a próbaidő kifejezés.  

A munkaközösségek javaslatai az SZMSZ változtatására:  

Petényi Katalin és Nagy Henriett kérik a leírt iskolai hagyományok szövegrész módosítását a VI. fejezet 2. 

pontjában: Kerüljön ki a felsorolásból a Luca-napi adventi, vagy Húsvéti vásár. az Iskolai Ki mit tud? Gála. 

Az osztályok közötti versenyek szövegrészbe pedig kerüljön bele a 2021. szeptemberétől szervezett 

Lisznyais Házkupa, melynek része a tisztasági verseny, az akadályversenyek, a 4évszak túra, az iskolai 

osztályprojektek pontozása, természettudományos témanap pontozása.  



 

Táborozások  

A táborok és erdei iskolák megvalósulásának feltétele a fenntartó engedélyezése, mivel a kísérő és 

felügyeletet ellátó nevelők kirendelését és kiegészítő javadalmazásának fedezetét a Közép-Budai 

Tankerületi Központ biztosítja. szövegrész törlésre kerül.  

A kiváló osztály cím marad a hagyományok között, és a 100-as klub — tagja lehet minden olyan 1-8. 

osztályos diák, aki egy-egy tanévben 100 vagy több jeles osztályzatot szerez. - bekerül a hagyományok 

közé.  

8. sz. határozat: A tantestület az SZMSZ VI. fejezet 2. pontjának - az iskolai hagyományokról szóló fenti 

változtatásait egyhangúlag elfogadta.  

Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: -0 fő, 0%,  Nem: 0 fő, 0%.  

VI.3. A felnőtt dolgozók számára szervezett iskolai hagyományok közül kikerül a tanári farsang rendezvény 

és felvesszük a csapaépítő nap programpontot.  

9. sz. határozat: A tantestület az SZMSZ VI. fejezet 3. pontjának - az iskolai felnőttek számára szervezett 

hagyományos programok szóló fenti változtatásait egyhangúlag elfogadta.  

Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: -0 fő,  Nem: O fő, 0%.  

IX. fejezet 2. pont  

Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok:-  

• a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése  

• a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok  

• az elektronikus napló kiegészítése, a félévi bizonyítvány szövegrésszel egészül ki.  

10. sz. határozat: A tantestület az SZMSZ IX. fejezet 2. pontjának Az intézményben elektronikus úton 

előállított papíralapú nyomtatványokról szóló szövegrész kiegészítését - egyhangúlag elfogadta.  

Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: -0 fő, 0%,  Nem: 0 fő, 0%  

XII.5.3. A tanulók mulasztásának igazolása szövegben:  

A hiányzást elsősorban orvosi igazolással kell igazolni — szövegrész kiegészítése: Szülői igazolással egy 

tanévben maximum 9 napot, de egyszerre maximum 3 napot igazolhat szülő.  

Előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásbeli kérelmére az osztályfőnök legfeljebb három napra 

adhat. Három napnál hosszabb távollétre, vagy külföldi útra előzetes engedélyt — a szülő írásbeli 

kérelmére — csak az intézményvezető adhat. kell igazolni. kiegészítendő azzal, hogy a szülők egy 

tanévben maximum 3 alkalommal, egy alkalommal maximum 1 hétre kérhetik el gyermekeiket hosszabb 

távollétre.  

11. sz. határozat: A tantestület az SZMSZ XII. fejezet 5.3. pontjának a tanulók mulasztásának igazolásáról 

szóló szövegrész módosítását - egyhangúlag elfogadta.  



 

Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: -O fő,  Nem: O fő, 0%.  

12. sz. határozat: A tantestület a 2022.08.29-i keltezésú módosított SZMSZ -ot egyhangúlag elfogadta.  

 Igen: 29 fő, 100%,  Tartózkodik: -O fő,  Nem: O fő, 0%.  

Takács Eszter intézményvezető bezárja az értekezletet.  

k.m.f.  

  

 Hagyó  Kamilla  a  

jegyzőkönyv vezetője  

  

  Molnárné Takács Gabriella  Petrás Emese  

a jegyzőkönyv hitelesítői  



 

Jelenléti ív a 2022.08.29-én megtartott nevelőtestületi nyitó értekezletről  

Név  Aláírás  

Ambrus Szandra  
  

Bajdik Istvánné  

  
Bálintné Benkő Szilvia  

  
Buday Katalin  

  
Czine-Szalóki Ildikó  

  
Földvári Katalin  

  
Forstner Simonné Tóth Irén  

  
Hagyó Kamilla  

  
Holczingerné dr. Tolnay-Knefély Eszter  

  
Marek Dóra  

  
Molnár Edit  

  
Molnárné Takács Gabriella  

  
Mózessy Egon  

  
Nagy Bianka  

  

Nagy Henriett  

  
Nyitrai Erzsébet  

  
Oraveczné Sváb Mária  

  
Országh Réka  

  

Petényi Katalin  

  

Petrás Emese  

  
Szabóné Holomány Judit  

  
Szijj Regina  

  



 

Szilvágyiné Kránitz Zsuzsanna  

  
Szücs Annamária  

  
Takács Eszter  

  
Tamási Borbála  

  
Varga Tibor  

  
Vassné Császár Csilla  

  
Zemlényi Zoltánné  

  
  



 

  



 

12. MELLÉKLET 

Jegyzőkönyv kivonat a 2022. 09.05-én tartott Diákönkormányzati gyűlésről 

ikt. szám: klik034791001/00082-8/2022. 

   

Jegyzőkönyv 

Készült a Lisznyai Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati gyűlésén 

2022. 09. 05-én 

Jelen vannak: 

Takács Eszter intézményvezető a diákönkormányzat tagjai: 

5. osztály: Illyés Mihály Sámuel és Vancsó Flóra 

6. osztály: Lajos Rézi, Gál Emma, Péti Kornél, Deche-Hennig Kristóf 

7. osztály: Gál Emma, Gulyás Ábel 

8. osztály: Máté Lujza, Nagy Nikolett Nancy a diákönkormányzatot segítő tanár, Marek Dóra betegség 

miatt nincs jelen. 

1. Takács Eszter elmondja, hogy ő fogja vezetni a jegyzőkönyvet és felkéri Máté Lujzát és Nagy 

Nikolett Nancyt a jegyzőkönyv hitelesítése miatt. A tanulók szavaznak a jegyzőkönyvvezető és 

hitelesítők személyéről. 

1. számú határozat: a tanulók a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyvhitelesítők személyét 

egyhangúlag elfogadta 

 igen: 100% nem:O% tartózkodott: 0% 

Takács Eszter megkéri a diákokat, hogy döntsenek a diákönkormányzat elnökének személyéről. Máté 

Lujza jelentkezik a feladatra. A tanulók szavaznak a DÖK elnök személyéről.  

2. számú határozat: a tanulók egyhangúlag elfogadják DÖK elnöknek Máté Lujza személyét 

 igen: 100% nem: 0% tartózkodott: 0% 

2. Takács Eszter ismerteti, hogy az iskola alapdokumentumaival kapcsolatban a tanulóknak 

véleményezési joguk van. 

Takács Eszter elmondja, hogy az iskolai SZMSZ-ben az alábbi változások léptek életbe: a belépés a 

szülők számára engedélyezett lesz minden héten csütörtökön 15:45 és 16:00 óra között. Emellett a 

kulcskönyv vezetéséről is szól, majd elmondja, hogy a nevelőtestület feladatainak delegálása közt 

szerepel, hogy a tanulók magatartás, szorgalom jegyéről, teljesítményének értékeléséről a tanulót 

tanító pedagógusok jogosultak dönteni. A többi pedagógusnak véleményezési joga van. 



 

Máté Lujza ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy jó ötletnek tartja. 

Megköszöni a diákok közreműködését és bezárja az ülést. 

k.m.f 

 

Takács Eszter  

jegyzőkönyvvezető 

  

  

 

 Máté Lujza Nagy Nikolett Nancy 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 



 

 



 

13. MELLÉKLEK 

Feljegyzés a 2022.09.26-án tartott szülői munkaközösségi fórumról 

Feljegyzés a 2022.09.26-án tartott Szülői munkaközösségi értekezletről 

Megjelentek: mellékelt jelenléti ív 

Témák: 

1. Új SZMK elnök választása: Tarnavölgyi Alexandra jelentkezett a feladatra, amit a többi megjelent 

szülő elfogadott. 

2. Iskolai alapdokumentumok véleményezése: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat: a szülők megismerték az SZMSZ tartalmát, új elemeit, 

illetve az adatkezeléssel összefüggő mellékleteket. Véleményezési jogukat ezzel kapcsolatban 

gyakorolták. 

 Pedagógiai Program: a szülők megismerték a PP tartalmát, új elemeit, véleményezési jogukat 

ezzel kapcsolatban gyakorolták. 

 Házirend: a szülők megismerték az új Házirendet, véleményezési jogukat ezzel kapcsolatban 

gyakorolták. 

3. Egyéb témák 

 fakivágás 

 SNI-s tanulók integrációja 

Az SZMK gyűlést levezette, feljegyzést elkészítette 

 
 

 

  



 

 

 


