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1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma  
A szakképző intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a 

szervezeti és működési szabályzat foglalja össze. Elkészítésére a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX 

törvény 32.§ -a, illtetve a 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról  95. § -a, valamint a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum SZMSZ-e alapján került sor 

az azokban meghatározott tartalommal.  

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a szakképző intézmény szervezeti felépítését, 

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-

csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét 

tartalmazza.  

 

1.2 A szakképző intézmény általános jellemzői:  

A költségvetési szerv neve:  Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum  

A költségvetési szerv címe:  9400, Sopron, Szent György utca 9.  

A költségvetési szerv azonosító adatai:  • OM azonosító: 030728 

• Adószám: 15833002-2-08  

Fenntartó neve:   Agrárminisztérium   

A telephely neve:  Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Dr. Entz 

Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

A telephely székhelye:  2481 Velence, Ország út 19.  

A telephely típusa:  szakképző intézmény  

A telephely sorszáma:  4 

A telephely neve: Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Dr. Entz 

Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium dísznövénykertészeti telepe  

A telephely székhelye:  2481 Velence, Nadapi út 1.  

A telephely típusa:  dísznövénykertészeti telep  

A telephely sorszáma:  4.1 
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1.3 A szakképző intézmény alaptevékenységei:  
A szakképző intézmény a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Alapító Okiratában megjelölt feladatok 

közül az alábbiakat látja el:  

- Technikumi szakmai oktatás  

- Technikum nyelvi előkészítés  

- Szakképző iskolai szakmai oktatás  

- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló nevelésoktatása [mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrumzavarral illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási 

zavarral) küzd]  

- Kollégiumi ellátás  

- Kifutó jelleggel:  Felnőttoktatás  

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás  

Szakközépiskolai nevelés-oktatás  

 

A szakképző intézményben folyó szakképzés (2020-tól): 

Ágazat Szakma azonosító száma Szakma 

  

Magyar 
Képesítési 

Keretrendsz
er szerint 

Képzési 
terület 

Ágazati 
besorolás 

Szakmasorszám Megnevezése Szakmairánya 

Kereskedelem 4 416 13 2 
Kereskedelmi 
értékesítő 

  

Mezőgazdaság    
és erdészet 

4 811 17 4 Gazda 

Állattenyésztő 

Lovász 

Növénytermesztő 

4 812 17 5 Kertész   

5 812 17 6 Kertésztechnikus 

Dísznövénytermesztő, 
virágkötő 

Gyógynövénytermesztő  
Gyümölcstermesztő 

Parképítő és -fenntartó 

Zöldségtermesztő 

5 811 17 9 Mezőgazdasági Állattenyésztő 
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technikus Növénytermesztő 

 Turizmus-
vendéglátás 

4 1013 23 3 Panziós-fogadós   

A szakképző intézményben folyó szakképzés (kifutó rendszerben):  

1 OKJ 34 814 01  Családi gazdálkodó  Mezőgazdaság  

2 OKJ 34 622 01  Dísznövénykertész  Mezőgazdaság  

3 OKJ 34 341 01  Eladó  

Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció  

4 OKJ 34 811 06  Fogadós  Vendéglátás-turisztika  

5 OKJ 34 621 01  Gazda  Mezőgazdaság  

6 OKJ 35 622 01  Gyógy- és fűszernövénytermesztő  Mezőgazdaság  

7 OKJ 34 622 02  Kertész  Mezőgazdaság  

8 OKJ 34 541 08  

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi 

vendéglátó  Élelmiszeripar  

9 OKJ 54 581 02  Parképítő és fenntartó technikus  Mezőgazdaság  

10 OKJ 34 215 04  Virágkötő és virágkereskedő  Mezőgazdaság  

11 OKJ 35 622 02  Zöldség- és gyümölcstermesztő  Mezőgazdaság  

    

Szakgimnáziumi ágazati képzés (kifutó rendszerben): 

 ágazati kódja megnevezése 

1 XXXIII.  Mezőgazdaság  

2  XXXIV.  Kertészet és parképítés  

 

1.4 Szervezeti felépítés 

 Az intézmény - feladatainak zavartalan és zökkenőmentes ellátása céljából - az alábbi szervezeti 

egységekre tagolódik, amelyeknek élén a megjelölt felelős területvezetők állnak: 

 

iskolai elméleti oktatás   igazgatóhelyettes, 

  tangazdaság    műszaki vezető (tangazdaság),  

szakmai elméleti-gyakorlati oktatás  műszaki vezető (gyakorlat), 

  kollégium     szakmai vezető, 

  gazdasági csoport    gazdasági csoportvezető 

Az intézmény irányítási-szervezeti struktúrája az 1.sz. mellékletben található.  

 

1.4.1 Szervezeti egységek 

 

I. Az igazgatás szervezete 
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Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt.  

Az igazgató felelősségi és feladatkörét a Kisalföldi ASzC SZMSZ-e szabályozza részletesen. 

Az igazgatóhelyettes: 

 

az igazgató írásban megbízott helyettesítője, aki a 

megbízás időtartamában gyakorolja az igazgatói 

jogköröket az intézményben. 

Titkárság:  

feladatkörei: igazgatási ügyiratkezelés 

felelőse: iskolatitkár 

  

 

II. Az elméleti képzés és nevelés szervezete 

 

feladatköre: elméleti képzés 

testi nevelés 

felelős vezetője: igazgatóhelyettes 

személyi állománya:  elméleti tantárgyakat tanító oktatók 

 könyvtáros-tanár 

 rendszergazda 

munkaközösségei: osztályfőnöki-közismereti 

 

Az elméleti oktatás fő feladatai: 

 a technikumi/szakgimnáziumi osztályokban felkészítés az érettségire és szakmai alapozó 

oktatás 

 a szakképző/szakközépiskolai osztályokban az általános műveltség fejlesztése, valamint a 

szakmai vizsgára való felkészítés a szakmai és vizsgakövetelmények, kerettantervek alapján, 

 szabadidőtöltést biztosító foglalkozások szervezése (tanulói, szülői igények figyelembe 

vételével), 

 a diák-önkormányzati munka segítése, 

 részvétel az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységében, 

 egyéb feladatok. 
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III. Tangazdaság: 
  

felelős vezető: 

feladatköre: 

Műszaki vezető (tangazdaság) 

A tangazdaság irányítása, a szakmai gyakorlati oktatás 

támogatása, valamint az iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzés szervezése, bonyolítása.  

  

személyi állománya:  állattartótelep-vezető, állatgondozók 

 kertészeti telepvezető, kertészek 

 portás-eladó 

gépszerelő- és üzemeltető 

 

Tangazdaság fő feladatai: 

 a tanulók számára gyakorlati képzési helyet biztosít 

 a szakmai oktatás (ezen belül elsősorban az agrár szakterület) segítése, ellenőrzése, 

gyakorlóhely biztosítása, 

 mezőgazdasági árutermeléssel a bevételi források növelése, ezáltal az intézmény gyakorlati 

oktatási feltételeinek javítása, fejlesztése, 

 "Mintagazdaság" kialakításával szaktanácsadás, 

 a termelést-oktatást segítő pályázati rendszerben való részvétel. 

 

A felnőttképzés területén: 

 a hazai és Európai Uniós foglalkoztatáspolitikai irányelvekkel, programokkal összhangban , 

az iskolarendszerű tanulóképzést is figyelembe vevő szakmai ismeretek nyújtása tanfolyami 

kereteken belül 

 a személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően szervezett, akkreditált elméleti és gyakorlati 

oktatás 

 az esélyegyenlőség megteremtéséhez való közelítéssel a munkaerő-piaci igények szerinti 

tanfolyamok indítása a szakmai kapcsolatrendszer, továbbképzés (tanár-hallgató), a gyakorlati 

élettel való kapcsolat biztosítása 
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IV. Gyakorlati oktatás szervezete: 
 

feladatköre: az iskolai tanműhelyek, a vállalatok, vállalkozások, a 

magánmunkáltatók (továbbiakban: gazdasági 

szervezetek) keretében folyó csoportos, illetve egyedi 

munkahelyen történő gyakorlati oktatás, valamint a 

felnőttképzés szervezése, bonyolítása 

felelős vezető:  műszaki vezető (gyakorlat) 

személyi állománya: szakoktatók 

munkaközösségei:  gazda-kertész szakmai 

 kereskedelem-vendéglátás szakmai 

 virágkötő-parképítő szakmai  

  

Gyakorlati szakmai oktatás feladatai: 

 a szakmai gyakorlatok végzése az OKJ/szakmajegyzék szerint, 

 a szakmai gyakorlati oktatás tanmeneteinek elkészítése és annak végrehajtása 

 a szakmai gyakorlatok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 

 a külső és belső gyakorlati helyek biztosítása, szakmai alternatívák kidolgozása, 

 a külső gyakorlatok tanulószerződéseinek megkötése, 

 a tanulók gyakorlati tevékenységének folyamatos ellenőrzése, 

 a folyamatos naposi beosztások elkészítése és annak ellenőrzése, 

 az évközi és a nyári összefüggő gyakorlatok megszervezése, végrehajtása, ellenőrzése 

 a gyakorlati vizsgára történő felkészítés, 

 a szakmai vizsga gyakorlati részének megszervezése és végrehajtása, 

 a szakmai versenyekre a tanulók felkészítése, a versenyen való részvétel biztosítása, 

 szakmai tanulmányi kirándulások megszervezése, 

 aktív közreműködés a tangazdasági munkavégzésekben, 

 szakmai kiállítások szervezése, lebonyolítása, 

 szakmai tanfolyamok, fakultációk biztosítása, lebonyolítása 
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V. Kollégium 

 

feladatköre: kollégiumi nevelőmunka 

felelős vezetője: szakmai vezető 

személyi állománya: 

munkaközössége:  

támogató oktatók 

támogató oktatói munkaközösség 

 

 A Kollégium fő feladatai: 

 megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a 

tanuláshoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akinek a szülő megfelelő feltételeket nem 

tudja biztosítani 

 esélyegyenlőség megteremtése a tanulmányi munkában való segítéssel, felzárkóztatással, 

tehetséggondozással, az iskolai tudásanyag elmélyítésével, kiegészítésével (ismeretközvetítő 

szerep), 

 szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése 

 céltudatos neveléssel, szociális gondoskodással, a demokratikus közéletiség gyakoroltatásával 

a társadalmi beilleszkedés, a gyermeki jogok megvalósulásának elősegítése, általános emberi 

értékek továbbadása, a személyiség fejlesztése 

 tehetségkutatás és tehetséggondozás, a tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójával, a 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

 a tanulók felügyelete 

 

VI. Gazdasági csoport: 

  

feladatköre: az iskola és a Centrum működéséhez, feladatainak 

eredményes és gazdaságos ellátásához szükséges 

gazdálkodási feltételek biztosítása, a számviteli fegyelem 

megtartása. 
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Felelős vezető: gazdasági csoportvezető 

személyi állománya: gazdasági ügyintéző  

  gondnok  

 karbantartók 

 portások 

takarítók 

adminisztrátor 

  

 

Gazdasági szervezet egységeinek fő feladatai: 

Gazdasági csoport:  

 a költségvetési és pénzgazdálkodási előírásokból, jogszabályokból adódó tevékenység,  

 előirányzat felhasználások figyelemmel kísérése, 

 a hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások végrehajtása, 

 munkaerő-gazdálkodással és bérgazdálkodással összefüggő feladatok, 

 bankszámla- és készpénzkezeléssel kapcsolatos tevékenység, 

 a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség végrehajtása, 

 a különböző adatszolgáltatások (Centrum, fenntartó, NAV, KSH stb.) végrehajtása, 

 

Raktárak:  

 az intézmény raktárainak kezelésével, az anyagkiadással és bevételezéssel és azok 

dokumentálásával, készletnyilvántartással kapcsolatos feladatok, 

 a dolgozók munka- és védőruha, felszerelés ellátásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 

 

Gondnokság: 

 az intézményi vagyon használatával, hasznosításával, üzemeltetésével, fenntartásaival, annak 

működtetéseivel, a beruházások, felújítások tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok elvégzése. 

 

1.4.2 Oktatók 

Az oktatói testület tagjai a szakképző intézményben munkaviszony keretében szakképzésialapfeladat-

ellátást oktatók. Az oktató jogait és kötelességeit a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 48-50. 

§ tartalmazza.  
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Az oktatói testület a szakképző intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az oktatói 

testület a szakmai oktatási kérdésekben, a szakképző intézmény működésével kapcsolatos, e törvényben 

és a Kormány rendeletében meghatározott ügyekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő 

jogkörrel rendelkezik. 

Az oktatói testület dönt 

1. a szakképző intézmény szakmai programjának, illetve a szakmai képzés képzési programjának 

elfogadásáról, 

2. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadásáról, 

3. a szakképző intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

4. a szakképző intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, 

5. a továbbképzési program elfogadásáról, 

6. az oktatói testület képviseletében eljáró oktató kiválasztásáról, 

7. a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról, 

8. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fegyelmi ügyeiben, 

9. jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

Az oktatói testület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a szakképző intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Jogszabályban 

meghatározott ügyben kötelező az oktatói testület véleményének kikérése. 

 

1.4.3 Szakmai munkaközösség   
A szakképző intézményben legalább öt oktató szakmai munkaközösséget hozhat létre. Egy szakképző 

intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. 

A szakmai munkaközösség részt vesz a szakképző intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető az oktatók 

értékelésében. 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének 

kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.   

Munkaközösségek:   

- gazda-kertész szakmai 

- kereskedelem-vendéglátás szakmai 

- virágkötő-parképítő szakmai 

- osztályfőnöki-közismereti 

- támogató oktatói munkaközösség  
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Szakmai munkaközösségek feladata  

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

minőségét,   

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

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével.  Az intézmény vezetője a 

munkaközösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja,   

- a munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó 

szakmai munka belső ellenőrzésében, az oktatók értékelési rendszerének működtetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában,   

- fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat,   

- kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és 

országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztéséért,   

- egységes mérőeszközzel felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét,   

- szervezik az oktatók továbbképzését,   

- véleményezik az oktatói álláshelyek pályázati anyagát,   

- összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba-érettségi vizsgák írásbeli 

tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik,   

- támogatják a pályakezdő oktatók munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; javaslatot 

tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók 

szakirányításának ellátására,   

- az intézménybe újonnan kerülő oktatók számára azonos vagy hasonló szakos mentort 

biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente 

referál az intézmény vezetőinek.  

 

Munkaközösség-vezetők feladatai 
a.) osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 elkészíti és a munkaközösség elé terjeszti a munkaközösség éves munkatervét 

 segíti az osztályfőnökök, oktatók nevelőmunkáját, az iskola egységes nevelési eljárásainak 

kialakítását és fejlesztését, 

 közreműködik a neveltségi szint felmérésében, véleményt nyilvánít fejlesztésének 

lehetőségeiről, részt vesz a pedagógiai döntések előkészítésében, figyelemmel kíséri azok 
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végrehajtását, segíti az iskola igazgatóját, az illetékes igazgatóhelyettest, szervező és ellenőrző 

tevékenységében, 

 érvényesíti az elfogadott éves munkatervet, irányítja a végrehajtását. Javaslatot tesz az 

osztályfőnökök személyére, véleményt alkot munkájukról, javasolja kitüntetésüket, 

jutalmazásukat, közreműködik véleményezésükben. Jóváhagyja az osztályfőnökök 

tanmenetét,  

 tájékozódik az osztályközösségek fejlődéséről, véleményt nyilvánít a közösségek által 

tervezett tevékenységi formákról, 

 kapcsolatot tart a diákönkormányzat iskolai testületével, tájékozódik a tanulók terveiről és 

problémáiról, tájékoztatja őket az iskola nevelési célkitűzéseiről, a célkitűzések megvalósítását 

szolgáló feladatokról, 

 elősegíti az iskolaközösség demokratizmusának, a tanulók érdekvédelmének fejlődését, 

 lehetőség szerint részt vesz a fegyelmi tárgyalásokon, 

 figyelemmel kíséri az ifjúságvédelem iskolai helyzetét, 

 segíti az osztályfőnökök adminisztrációs tevékenységét, 

 segíti a pályakezdő, vagy az iskolába újonnan érkezett kollégákat a beilleszkedésben, 

 félévi, év végi összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről az oktatói testület számára, igény szerint az intézményvezető vagy helyettese 

részére, 

 a munkaközösség tagjainak meghallgatása után képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget 

az intézmény vezetősége felé, valamint az iskolán kívül is. 

Az osztályfőnöki-közismereti munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjai véleményének 

figyelembe vételével az igazgató bízza meg. 

Vezetői megbízása határozatlan időre szól. 

 

b.) szakmai munkaközösség-vezető 

 elkészíti és a munkaközösség elé terjeszti a munkaközösség éves munkatervét 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a 

szaktárgyi oktatásért, 

 érvényesíti az elfogadott éves munkatervet, irányítja a végrehajtását, 

 a tantárgyi háziversenyek és rendezvények szervezésében vezető szerepet vállal, 

 végzi a külső gyakorlati helyen gyakorlatot teljesítő tanulók ellenőrzését: 

- heti rendszerességgel 
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- személyesen, vagy a gazdálkodó egység vezetőjével való (telefonon, ill. elektronikus 

levelezés útján történő) kapcsolattartással,  

 képviseli munkaközösségét a tantárgyfelosztás, valamint a szertári, könyvtári állomány 

fejlesztését célzó döntések előkészítésében, 

 a munkaközösség állásfoglalását összegezve munkatervet készít, amelyben meghatározza a 

legfontosabb szaktárgyi célokat, feladatokat, körvonalazza a tartalmi, szervezeti, metodikai 

fejlesztés irányát, s megfogalmazza a tárgyi feltételrendszerrel kapcsolatos igényeket, 

összehangolja, ellenőrzi a munkaközösség tantárgyaira vonatkozó tankönyvrendelést 

 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a 

tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelményrendszernek való megfelelést, 

 a munkaközösség megbízásából (vagy a vezetőkkel együttműködve) vezeti a tantárgy(ak) 

eredményességének ellenőrzését, irányítja a tapasztalatokat összegző megbeszélést,  s a levont 

következtetésekről, megállapításokról tájékoztatja az igazgatóhelyettest, műszaki vezetőt, 

 módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez, 

segíti a szakirodalom felhasználását, 

 a munkaközösség tagjait (tanévenként legalább 1 fő) a tanítási órán meglátogatja és 

kezdeményezi a munkaközösség tagjai közötti kölcsönös óralátogatásokat, 

tapasztalatcseréket, 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedést 

kezdeményez az igazgató felé, jutalmazásra, kitüntetésre javaslatot tesz, 

 segíti a pályakezdő, vagy az iskolába újonnan érkezett kollégákat a beilleszkedésben, 

 a beiskolázást és a pályaválasztást segíti, szervezi munkatársaival együttműködve 

 félévi, év végi összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről az oktatói testület számára, igény szerint az intézményvezető vagy helyettese 

részére, 

 a munkaközösség tagjainak meghallgatása után képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget 

az intézmény vezetősége felé, valamint az iskolán kívül is. 

A szakmai munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjai véleményének figyelembe vételével az 

igazgató bízza meg. 

Vezetői megbízása határozatlan időre szól. 
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1.4.4 Nem oktató státuszú alkalmazottak 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) rendszergazda és az iskolatitkár az igazgató 

irányítása mellett végzik munkájukat. A kollégiumi szakmai vezető az ápolónő munkáját irányítja.   

Az intézményben a nem oktatói közalkalmazottak munkarendje:  

Ügyviteli dolgozók: H-CS: 7.00-15.30, P: 7.00-13.30 

Portások: beosztás szerint 

Tangazdaságban alkalmazottak: 6.30-14.50 

Munkaköri leírásuk elkészítése az igazgató vagy az általa megbízott személy feladata. A törvényes 

munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az igazgató tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.   

 

1.4.5 A tanulók közösségei   
Diákkörök   

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

demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – 

diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését az oktatói testület segíti.   

Diákönkormányzat   

Az iskola diák-önkormányzati szerve a Diák-küldöttgyűlés. A tanuló-közösségeket a küldöttgyűlésen az 

osztályok DÖK titkárai, az osztályok időszakos küldöttei és a diákkörök küldöttei képviselik.   

A küldöttgyűlés választja saját vezetőségét.   

A diákönkormányzat az oktatói testület véleményének kikérésével dönt saját működéséről. A 

diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.   

 

 

2 MŰKÖDÉS RENDJE   

2.1 A működés általános rendje 

A szakképző intézmény a fenntartó szerv által biztosított forrás, valamint egyéb bevételei alapján 

gondoskodik feladatainak ellátásáról. A szakképző intézmény fenntartási és működési költségeit az 

évente összeállított, és a fenntartó által megállapított költségvetés tartalmazza. 

A szakképző intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az iskola ellátja a gyermekek, tanulók 

felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem 

folytatható. 



19  

  

A szakképző intézményben, továbbá az intézményen kívül a tanulók részére szervezetett 

rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

 

2.2 A belépés és benntartózkodás rendje 

2.2.1 A tanulók, alkalmazottak és a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje   
Szorgalmi időszakban az iskola hétfőtől péntekig 700 – 1800 óráig tart nyitva. A tanítás a közismereti és a 

szakmai elméleti tárgyakból 7:30 órakor kezdődik.  

A kollégium pénteken 1600 órától vasárnap 1700 óráig zárva tart.  

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató 

ad engedélyt.  

 

A tanulók munkarendje. A tanulók a foglakozások – ideértve a gyakorlat idejét is – az iskolában 

kötelesek tartózkodni, az intézményt csak engedéllyel, vagy az oktatáshoz kapcsolódó feladat vagy más 

tevékenység miatt hagyhatják el.  

  Az intézményi házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók 

munkarendjének részletes szabályozását. 

A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, 

másodsorban az oktatók ügyelnek. A házirendet - az intézmény vezetőjének előterjesztésére az oktatói 

testület fogadja el. 

Csengetési rend 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 730 815 

2. 825 910 

3. 920 1005 

4. 1035 1120 

5. 1125 1210 

6. 1215 1300 

7. 1305 1350 

A szorgalmi idő előkészítése az augusztus 21-től 31-ig tartó időszakban történik. Ebben az időszakban 

kell megszervezni a különbözeti-, a beszámoltató- és a javítóvizsgát.  

A nyári szünetben a tanulók ügyeinek intézésére előzetesen kifüggesztett időpontban ügyeletet kell 

biztosítani.   

Az iskolában 7:30 órától az összes foglalkozás befejezéséig az iskola igazgatójának, vagy helyettesének, 

vagy az igazgató által megbízott személynek az iskolában kell tartózkodnia.   
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Az oktatók munkaidejét a tanítási időszakban elsősorban órarendjük határozza meg. Első órájuk előtt 

10 perccel, utolsó órájuk után 10 perccel az iskolában kell tartózkodniuk. Az oktató köteles 

hétköznapokon a szakképző intézményben tartózkodni 7.20 és 12.00 között, akkor is, ha az adott 

napon nincs órája – a helyettesítés és egyéb iskolai feladatok zavartalan ellátása érdekében. Az oktató 

távolmaradására, illetve korábbi távozására – előzetes engedélyérés alapján – közvetlen munkahelyi 

vezetője (az igazgatóhelyettes és a műszaki vezető) adhat engedélyt. 

Ha munkájukat váratlan akadályoztatás miatt a megszabott időben nem tudják megkezdeni, 

távolmaradásukat azonnal jelezzék, hogy helyettesítésükről időben gondoskodhassanak. Az órarend 

szerinti helyettesítő tanárok (piros H) a kijelölt órában az iskola területén tartózkodnak.    

A helyettesítés módjának eldöntése az igazgatóhelyettessel (igazgatóval) való megbeszélés szerint  

történik.   

Szabadság igénybevételét a közvetlen munkahelyi felettes jóváhagyásával az igazgató engedélyezi. A 

gyermekek után járó pótszabadság igénybevételét is a munkahelyi felettes jóváhagyásával az igazgatóval 

kell engedélyeztetni.  

A szorgalmi időn kívüli munkarendet az igazgató határozza meg a jogszabályi előírások figyelembe 

vételével.   

Az oktató a foglalkozások megkezdése előtt 10 perccel köteles az iskolában tartózkodni. A szakoktató 

és a testnevelő tanár a tanulói öltözőben munkakezdés előtt 10 perccel és a foglalkozás befejezését 

követően a tanulók távozásáig köteles ügyeletet tartani (ügyeleti beosztás szerint).  A foglalkozások 

előkészítésének módját és idejét a munkaközösségi terv tartalmazza.   

 

2.2.2 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel   
Szülők, hozzátartozók és hivatalos ügyeket intézők tanítási, illetve irodai munka- és ügyeleti időben 

léphetnek be, illetve tartózkodhatnak az iskolában.   

A belépés engedélyezési rendje a következő:   

A portás, biztonsági őr:   

- a belépni szándékozótól megkérdezi, hogy milyen ügyben, kivel szeretne beszélni, illetve találkozni,  

- érdeklődik, utána néz, hogy a keresett személy az iskolában tartózkodik-e és fogadni tudja-e a 

látogatót,  

- tanítási időben a fogadó oktató vagy iskolai dolgozó kíséri megfelelő helyre a látogatót,  

- ismeretlen látogatót nem lehet kíséret nélkül beengedni az épületbe,  
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- a portás, biztonsági őr nyilvántartást vezet a nem saját dolgozó be- és kilépőkről a bent tartózkodás 

okának megjelölésével. 

 

2.2.3 A nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek  
megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó személyeknek   
Gépkocsival az iskola udvarára csak engedéllyel lehet beállni, parkolni. Engedélyt az iskola dolgozói 

részére a gondnok állít ki. Tanuló kérelmére az igazgató engedélyezheti a parkoló igénybevételét, a 

hozzájárulás után az engedélyt a gondnok állítja ki. Nem intézményi dolgozó esetében a portásnak be 

kell vezetnie a nyilvántartásba a gépjármű be- és kiállásának időpontját, típusát, rendszámát és a 

benntartózkodás okát (pl.: munkavégzés, vizsgáztatás).  

Engedély nélkül léphetnek be és tartózkodhatnak az iskolában a szülők és hozzátartozók a szülői 

értekezletek, tanári fogadóórák, iskolai ünnepélyek és rendezvények alkalmából a rendezvény 

időtartama alatt.   

Az igazgató megadja azoknak - az iskolával szoros kapcsolatban álló – a vendégeknek a névsorát, akiket 

ellenőrzés nélkül lehet az épületbe beengedni. A portás a beengedéssel egy időben köteles az igazgatót 

értesíteni vendége érkezéséről.   

 

2.3 Az igazgató vagy igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje   
Az igazgatót tartós távollét esetén az igazgatóhelyettes helyettesíti az igazgató által esetenként 

megszabott jogkörrel, felelősséggel. A helyettesítés további sorrendje: gazdasági csoportvezető, 

műszaki vezető (tangazdaság), műszaki vezető (gyakorlat), szakmai vezető (kollégium). Az 

igazgatóhelyettes és a műszaki vezetők egymást helyettesítik.   

 

2.4 Az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje   
A nevelő oktató munka belső ellenőrzésének a célja, hogy figyelemmel kísérje az oktatói munka 

megvalósítását, segítséget adjon az egyes feladatok megvalósításához, a tapasztalatok alapján lehetővé 

tegye a szükséges korrekciókat, ellenőrizze és számon kérje a feladatok végrehajtását. 

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultak:   

- igazgató   

- igazgatóhelyettes 

- műszaki vezető (gyakorlat) 

- munkaközösség-vezetők   

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének formái:   

- tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások látogatása,    
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- tanulói munkák ellenőrzése, vizsgálata,   

- adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata,   

- összesített vizsgálat egy-egy tantárgy, tantárgycsoport, nevelési területre vonatkozóan, -  

beszámoltatás szóban vagy írásban.   

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzéseinek célja:   

-  tájékozódás, segítségnyújtás,   

- feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése,    

- eredményesség, hatékonyság, probléma feltárása.   

Az ellenőrzés tapasztalatainak értékelése lehet:   

- szóbeli konzultáció,  

- írásbeli emlékeztető vagy feljegyzés.  

Az értékeléshez az esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó 

határidős feladat vagy utasítás is kapcsolódhat.   

Az ellenőrzések részben az intézmény éves munkatervében, ellenőrzési tervében szereplő feladatok 

részét képezik, részben a napi aktualitásnak megfelelően alakulhatnak.   

 

2.5 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok   

A nemzeti ünnepekről, emléknapokról – a tanév rendjében meghatározottak szerint – iskolai 

ünnepélyen megemlékező műsorral vagy ünnepi osztályfőnöki órán kell megemlékezni.   

Egyéb iskolai ünnepélyek a tanév rendje szerint: tanévnyitó, szalagavató, ballagás, tanévzáró.   

Az iskolai hagyományok ápolása: Entz-nap (december 5.), Mikulás, karácsonyi ünnepség osztályszinten 

és intézményi szinten, egészség-napok (ősszel és tavasszal), szakmai napok (évente 3-4).     

   

2.6 Az intézményi védő, óvó előírások   

2.6.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és - ellátás rendje     
Az egészségügyi felügyeletet egy iskolaorvos és egy védőnő látja el. Feladatuk orvosi rendelés megtartása, 

ezen belül a tanulók rendszeres vizsgálata, egészségügyi törzslapok vezetése, a tanulók általános 

egészségügyi ellenőrzése. Erre a célra az iskola egy orvosi szobát biztosít a szükséges felszereléssel. Az 

orvosi rendelőbe a tanulók csak az iskolaorvos, vagy a védőnő hívására léphetnek be, ott felügyelet 

nélkül nem tartózkodhatnak. Az iskola működése során az ÁNTSZ előírások maradéktalanul betartásra 

kerülnek. Tanévenként az iskolában sor kerül minden tanuló belgyógyászati, szemészeti vizsgálatára. 

Kötelező orvosi, illetve fogorvosi vizsgálatokon a tanulók külön beosztás szerint vesznek részt.   

Az iskolaorvosi igazolás csak a rendelésen való megjelenés idejére fogadható el.   
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Az újonnan beiskolázott tanulók orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, amelynek időpontját – a 

beiskolázási rendelettel összhangban – a műszaki vezető egyezteti az iskolaorvossal.   

A munkavállalók alkalmazásának feltétele a munkaalkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság.  

A dolgozók egészségügyi ellátását az intézmény ápoló beosztású alkalmazottja szervezi.   

2.6.2 A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén   
Az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó szabályokat. 

Az igazgató felelős a munkavédelmi szabályzat korszerűsítéséért, folyamatos karbantartásáért és az abban 

foglaltak betartása ellenőrzésének megszervezéséért. 

A tanév elején minden tanulót (iskolában, tanműhelyben, kollégiumban) baleset- és tűzvédelmi 

oktatásban kell részesíteni. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez mellékelni kell a 

jelenléti ívet.  

A tanulók nem dolgozhatnak olyan gépekkel, amelyek nem az általuk tanult szakmában használatosak.   

A szakképző intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.  A nyolc 

napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek 

során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket 

az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 

jegyzőkönyv-vezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt 

átmenetileg nincs lehetőég, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az 

elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a 

tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton 

kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a 

tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-

oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az 

adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.   

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló 

adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti a Centrum 

ezzel megbízott alkalmazottjának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.   

A szakképző intézménynek lehetővé kell tenni az iskolaszék, a kollégiumi szék, ezek hiányában a szülői 

szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset 

kivizsgálásában.   

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek 

megelőzésére.   

Az intézmény munkavédelmi feladatait a Centrum által megbízott munkavédelmi felelős végzi.  
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3 VEZETŐI MUNKA RENDJE   

3.1 A vezetők közötti feladatmegosztás, munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök   
Az iskolavezetés az igazgató döntési hatáskörébe tartozó ügyekben tanácsadási jogkörű vezetői testület. 

A feladatoknak megfelelően általában hetente tart megbeszélést, a különösen fontos kérdésekben - az 

igazgató felkérésére - állásfoglalást fogalmaz meg.   

Az intézmény vezetőinek belépése nem kötött engedélyhez csak belépési beíráshoz.  

Egy vezetőnek 700 –tól 15.30 óráig az iskolában kell tartózkodnia, az időpont rendkívüli esetben 

módosulhat.  

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig a portaszolgálat jogosult és köteles az intézmény 

működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére.  

A vezetők távolléte esetén, a délutános oktatásban az iskolában legkésőbbig tartózkodó oktató felel az 

iskola biztonságos működéséért. Az ő felelőssége, intézkedési jogköre az azonnali döntést igénylő, 

intézményi működéssel, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő ügyekre terjed ki, az 

intézkedést követően haladéktalanul értesítenie kell az intézmény vezetőjét. Minden vezető a 

munkaidejét jelenléti íven aláírásával igazolja.   

A vezetők létszáma a jogszabályban meghatározott tanulói létszámokhoz alkalmazkodik.  

Az igazgató 

Az igazgató felelős 

 a szakképző intézmény pedagógiai munkájáért, szakszerű és törvényes működéséért, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

 a tanulóbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért, 

 a szakképző intézmény nevelő és oktató munkája egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, 

 a szakképző intézményben a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, képzési tanács való megfelelő együttműködés kialakításáért, 

 az oktató etika normáinak betartásáért és betartatásáért, 

 az oktatók helyi továbbképzésének megszervezéséért, 

 elektronikus tanügyigazgatási rendszer és a szakképzési (SZIR) információs rendszer naprakész 

adattartalmáért, 

 a szakképző intézmény feladatai ellátásához vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 

rendeltetésszerű igénybevételéért, 
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 a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítéséért, 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az abban való 

közreműködésért, annak teljességéért és hitelességéért,  

 a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban 

előírt ellenőrzések elvégzéséért és a HACCP rendszer működtetéséért, 

 a nemdohányzók védelmére előírt törvényi feltételek biztosításáért, 

 a munkavédelmi előírások maradéktalan betartásának ellenőrzéséért 

 a fenntartó és centrum gazdasági és tanügyi információi szempontjából a titoktartási 

kötelezettség terheli 

 A szakképző intézmény szakmai munkájáról félévet és tanévet záró beszámoló elkészítéséért, a 

költségvetési beszámoló részét képező szakmai rész adatszolgáltatásáért 

Az igazgató feladatköre 

 a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján 

vezeti a szakmailag önálló szakképző intézményt, 

 dönt minden olyan, a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, 

 gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a kiadmányozási jogot, különösen a szakképző 

intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott 

döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében; jogszabályban meghatározott 

kiadmányozási jogát átruházhatja a szakképző intézmény alkalmazottjára, az átruházott 

kiadományozási jog tovább nem ruházható, 

 koordinálja a szakképző intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak megszervezését és 

ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszer szakképző intézményhez kapcsolódó feladatait, 

 elkészíti a szakképző intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását, 

 előkészíti a szakképző intézményi oktatói testület feladatkörébe tartozó döntéseket, 

 jóváhagyásra előkészíti a z intézmény szakmai programját, és az SZMSZ részét képező 

intézményi házirendet és az éves munkatervet, 

 jóváhagyja, és főigazgatónak jóváhagyásra felterjeszti a szakképző intézmény pedagógiai 

programját, amennyiben az a fenntartóra nem ró többletkötelezettséget, 

 szervezi és ellenőrzi a szakképző intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmének érvényesülését, 
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 kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – hatáskörébe 

nem tartozó – intézkedések megtételét, 

 dönt a tanulók felvételével, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben, 

 gyakorolja az e szabályzatban és a centrum egyéb szabályzataiban ráruházott munkáltatói jogokat, 

a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 

kivételével, utasítási és ellenőrzési jogot gyakorol a szakképző intézmény alkalmazottai felett, 

 évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a centrum 

beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, 

 adatot szolgáltat, és legalább félévente írásos tájékoztatást ad a főigazgató részére a szakképző 

intézmény tevékenységéről, 

 gondoskodik az adatok folyamatos aktualizálásáról és adattisztításáról az elektronikus 

tanügyigazgatási rendszerben, 

 figyelemmel kíséri az ESL tanulói monitoring rendszer szakképző intézményi használatát, és 

megteszi a szükséges intézkedéseket a lemorzsolódás megelőzése érdekében, 

 véleményezi a főigazgató és a kancellár hatáskörébe tartozó – a költségvetési szervet, illetve a 

szakképző intézmény közalkalmazottját érintő – döntést (ideértve a szakképző intézményt érintő 

beiskolázást, a szakképző intézményt érintő költségvetés tervezést, a pályázatok beadását, a helyi 

tanterv és házirend összeállítását is), e kérdésekben javaslattételi jogkörrel rendelkezik, 

 teljesíti a fenntartói, valamint főigazgató és kancellár által kért adatszolgáltatást, 

 szakmai értekezletet hív össze a szakképző intézmény működésével kapcsolatos feladatok 

megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok 

irányítása céljából, 

 önálló kiadmányozási joggal rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott önálló hatáskörei tekintetében, 

 az Nkt.-ban meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladatainak végrehajtása a 

kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban foglaltak szerint, 

 képviseli a szakképző intézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben, 

 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó munkavállalók elismerésére, 

 gyakorolja az egyetértési jogot a szakképző intézmény alapfeladatára létesített munkakörre 

benyújtott pályázat elbírálásakor, 

 elkészíti az oktatók továbbképzési programját, beiskolázási tervét, valamint közreműködik a 

teljesítés nyilvántartásában, a gyakornoki rendszer működtetésében, 

 közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében, 
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 megszervezi, ellenőrzi a szakképző intézmény működését érintő döntések, állásfoglalások 

végrehajtását. 

Igazgatóhelyettes 

Az intézmény vezetőjének megbízása alapján általános, az igazgató első számú helyettese. 

 felelős a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységnél (elméleti oktatás) az oktató-

nevelőmunka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért, 

 mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleteken, véleménynyilvánítással segíti a 

vezetés munkáját, 

 irányítja a közismereti és szakmai elméleti képzést, 

 felügyeli az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységét, 

 részt vesz a szakmai munkaközösségek tevékenységének, a szakmai elméleti és gyakorlati 

képzés összehangolásában (a műszaki vezetővel együtt)  

 szervezi a tankönyvkiválasztást és a tartós tankönyvek használatát, 

 elkészíti az iskola tantárgyfelosztását, koordinálja az órarend elkészítését, 

 ellenőrzi az iskolai tanulmányi dokumentumok gondos és pontos vezetését 

 szervezi és ellenőrzi a szaktárgyi rendezvényeket, a fakultációt, a specializációt, a 

tehetséggondozást, 

 szervezi és felügyeli a tanórán kívüli tevékenységeket, 

 felügyeli a szülői értekezleteket, 

 szervezi a közös írásbeli felvételi vizsgát (szakközépiskola), 

 szervezi a javító-, pótló és osztályozóvizsgákat, 

 szervezi és engedélyezi a különbözeti vizsgákat, 

 felelős az érettségi vizsga és a szakmai vizsgák elméleti részének előkészítéséért, 

lebonyolításáért, 

 koordinálja a tanulmányi versenyeket, kulturális és sportversenyeket, 

 részt vesz az iskola munkatervében rögzített iskolai rendezvények, ünnepélyek 

előkészítésében, illetve irányításában. Az igazgató felkérésére segít az oktatói testületi 

értekezletek megszervezésében, 

 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít tanév végén - a területvezetők és a 

tantestület határidőre elkészített beszámolói alapján - az oktatói testületi tevékenységről, az 

intézményvezető részére 

 részt vesz a területét érintő leltárok, nyilvántartások ellenőrzésében, 
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 a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzat alapján ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi 

feladatok végrehajtását a testnevelés és a szabadidős foglalkozási helyiségek területén, 

 javaslatot tesz a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzat módosítására, kiegészítésére, 

 különös figyelmet fordít a gyermekbalesetek megelőzésére, 

 szervezi a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatát, 

 részt vesz a szakmai program, az SZMSZ, a házirend elkészítésében, 

 segíti a hatékony pályaválasztási munkát, 

 részt vesz az intézményi minőségpolitika, a minőségfejlesztési és minőségbiztosítási rendszer 

kiépítésében, folyamatos szervezéssel segíti megvalósítását 

 irányítja az oktatói továbbképzést, 

 gondoskodik az éves költségvetési tervben jóváhagyott, a szakfeladatra jutó pénzeszközök 

szakszerű felhasználásáról, 

 elősegíti, illetve részt vesz az intézmény - munkakörébe tartozó - pályázati munkáiban, azok 

elkészítésében 

 javaslatot tesz a területén megüresedő állásokra, kitüntetésekre, jutalomra, fegyelmi és 

kártérítési eljárás megindítására, 

 felügyeli a könyvtáros-tanár munkáját 

 dönt (az oktatók és diákok javaslatai, véleménye alapján) az alábbi ügyekben: 

  - könyvtárfejlesztés (a jóváhagyott előirányzat összegéig) 

  - könyvtár nyitva tartás időpontjai 

  - a könyvtáros-tanár munkarendjének kialakítása 

 felügyeli a rendszergazda-informatikus munkáját  

 fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet az elméleti oktatás területén, 

 ellenőrzi a jelenléti ívek szabályszerű vezetését, az elméleti okatatók munkaidő-kihasználását, 

 ellátja azokat a munkaköri feladatokat, amelyekkel az igazgató (szóban vagy írásban) 

megbízza. 

Vezetői megbízása határozott időre szól. 

 

Műszaki vezető (tangazdaság) 

 munkáját az igazgatóhelyettessel együttműködve végzi, 

 segíti és ellenőrzi a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás munkáját,  

 szakszerűen, hatékonyan működteti az iskola tangazdaságát, 
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 biztosítja a gyakorlati oktatás szakmai környezetét, a tangazdaságon belüli gyakoroltatás 

lehetőségét, 

 irányítja a szántóföldi növénytermesztést, 

 szervezi, irányítja, ellenőrzi (a műszaki vezetővel együttműködve) a kertészeti és az állattartó 

telep működését telepvezetőkön keresztül, 

 a kertészeti és állattartó telep vezetőinek és rajtuk keresztül az ott dolgozó technikai 

alkalmazottak munkáját irányítja, 

 gazdasági terveket (szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés), elemzéseket 

készít, illetve készíttet, 

 szervezi és felügyeli a tangazdaság létesítményeinek fenntartását, állagmegóvását, fejlesztését, 

 a tangazdaság tevékenységével kapcsolatos pályázatokat készít, ügyintézést végez, 

 a tangazdaságban előállított termékek értékesítésének megszervezi, az értékesítést ellenőrzi, 

 közreműködik az iskola költségvetésének, finanszírozási tervének elkészítésében, 

 együttműködik az intézmény gazdasági vezetőjével a gazdálkodást illetően, és a műszaki 

vezetővel a szakmai feladatok végrehajtását illetően, 

 kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel (NAK, FVM, MVH), 

 részt vesz a szakmai tanácskozásokon, rendezvényeken, továbbképzéseken, 

 kiadmányozza és szakmailag igazolja a tangazdaság tevékenységével összefüggő 

anyagfelhasználás, eszközbeszerzés szükségességét, elrendeli a gépüzemelési, szállítási 

feladatok végzését, 

 szükség esetén helyettesíti a műszaki vezetőt (gyakorlat), 

 javaslatot tesz megüresedett álláshelyek betöltésére, jutalomra, kitüntetésre fegyelmi és 

kártérítési eljárás megindítására, 

 ellátja azokat a munkaköri feladatokat, amelyekkel az igazgató (szóban vagy írásban) 

megbízza 

A felnőttképzés területén: 

 az iskolarendszeren kívüli képzés szakmai tevékenységét, finanszírozását segítő pályázatokat 

készít, készíttet, 

 akkreditációs munkákat végez, ezzel kapcsolatos ügyintézés, tananyagfejlesztés, 

oktatás/képzés, értékelés, 

 kapcsolatot tart azokkal a személyekkel, szervezetekkel, amelyek az iskolarendszeren kívüli 

képzést segítik, vagy információikkal segíthetik (pl. intézményi szakmai tanácsadó testület, 
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szakértők, Agrárminisztérium (AM), FAT, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnőttképzési Igazgatóság, Munkaügyi Központok, Kamarák, EU-s szervezetek, stb.) 

 végzi az iskolarendszeren kívüli képzés szervezését, ellenőrzését, elemzését, értékelését, 

eredménymérést és egyéb felméréseket, információk gyűjtését, 

 előkészíti a felnőttképzési szerződéseket, az oktatókkal kötött szerződéseket. 

Vezetői megbízása határozott időre szól. 

 

Műszaki vezető (gyakorlat) 

 munkáját az igazgatóhelyettessel és a tangazdaságot irányító műszaki vezetővel 

együttműködve végzi, 

 felügyeli az iskolai tanműhelyi, a vállalkozói és gazdasági szervezeteknél folyó tanulói 

gyakorlati foglalkoztatást, 

 koordinálja a nyári összefüggő gyakorlatok megszervezését, 

 felelős a szakmai vizsgák előkészítéséért, lebonyolításáért, 

 gondoskodik a tanműhelyek anyag- és eszköz-ellátottságáról a takarékosság és célszerűség 

figyelembevételével, 

 felügyeli és irányítja a szakoktatók szakmai-pedagógiai munkáját, 

 a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzat alapján irányítja és ellenőrzi a szakoktatók 

munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységét, az előírások betartását, javaslatot tesz a 

szabályzatok módosítására, kiegészítésére, 

 ellenőrzi a gyakorlati munkahelyek szakmai, munkavédelmi, tűzvédelmi feltételeit, 

 javaslatot tesz a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzat módosítására, kiegészítésére, 

 szervezi a gazdálkodó szervezetekkel kötött megállapodásokból adódó iskolai feladatok 

végrehajtását, 

 előkészíti a tanulószerződéseket, 

 közreműködik az iskola fejlesztési feladatainak megvalósításában, 

 ellenőrzi a jelenléti ívek szabályszerű vezetését, a gyakorlati oktatók munkaidő-kihasználását, 

 részt vesz a szakmai munkaközösségek tevékenységének, a szakmai elméleti és gyakorlati 

képzés összehangolásában (az igazgatóhelyettessel együtt)  

 részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében, elkészíti a gyakorlati órarendet, 

 ellenőrzi a gyakorlati tanulmányi dokumentumok gondos és pontos vezetését 

 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít tanév végén a gyakorlati tevékenységről, 

az intézményvezető részére 
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 részt vesz a területét érintő leltárok, nyilvántartások ellenőrzésében, 

 irányítja a szakoktatók továbbképzését, 

 gondoskodik az éves költségvetési tervben jóváhagyott, a szakfeladatra jutó pénzeszközök 

szakszerű felhasználásáról, 

 elősegíti, illetve részt vesz az intézmény - munkakörébe tartozó - pályázati munkáiban, azok 

elkészítésében 

 javaslatot tesz a gyakorlati oktatás fejlesztésére, 

 javaslatot tesz munkahelyek betöltésére, jutalomra, kitüntetésre, fegyelmi kártérítés 

kezdeményezésére, 

 fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet a gyakorlati oktatás területén, 

 ellátja azokat a munkaköri feladatokat, amelyekkel az igazgató (szóban vagy írásban) 

megbízza. 

Vezetői megbízása határozott időre szól. 

 

Szakmai vezető (kollégium) 

 felügyeli és irányítja a kollégiumi nevelőmunkát és a kollégium működését, 

 felügyeli a támogató oktatói munkaközösség tevékenységét, 

 gondoskodik a kollégium éves munkatervében, illetve az iskola éves munkaterve szerint a 

kollégiumra vonatkozó feladatok végrehajtásáról, 

 irányítja és ellenőrzi a kollégium keretében működő diákkörök működését, a kollégiumi 

diákönkormányzatot segítő oktató tevékenységét. Közvetlenül is segítséget nyújt - felkérés 

esetén - a diákönkormányzati tisztségviselőknek a munkájuk végzéséhez, tájékozódik 

problémáikról, munkájukról, segíti a diákjogok érvényesítését, 

 szervezi a kollégium kapcsolatait, 

 szervezi a kollégista tanulókkal kapcsolatos hatósági, egészségügyi és adminisztrációs 

feladatok végrehajtását, illetve biztosítja ezek feltételeit, 

 szükség szerint intézkedik a tanulók egészséges étkeztetésével kapcsolatban felmerülő, 

valamint az orvosi- és betegellátással kapcsolatos ügyekben. Önállóan dönt az intézményi 

ápolónő feladatköréről, az orvosi rendelés idejéről. Kapcsolatot tart az iskola-egészségügyi 

ellátást biztosító szolgáltatóval, 

 a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzat alapján ellenőrzi a kollégium munkavédelmi és 

tűzvédelmi tevékenységét, javaslatot tesz ezen szabályzatok módosítására, kiegészítésére, 

 részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében, elkészíti a kollégiumi nevelők heti beosztását, 
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 ellenőrzi a kollégiumi alapdokumentumok vezetését (ügyeleti napló, tanulói létszám jelentése, 

statisztikák, gyógyszerkiadási napló vezetése, stb.) 

 meghatározza a kollégiumi rendezvények rendjét, a rendezvényeken ellenőrzi az iskolai, 

kollégiumi előírások betartását, 

 ellenőrzi a jelenléti ívek szabályszerű vezetését, a kollégiumi nevelők munkaidő-kihasználását, 

 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít tanév végén a kollégiumi tevékenységről, 

az intézményvezető részére 

 részt vesz a területét érintő leltárok, nyilvántartások ellenőrzésében, 

 irányítja a kollégiumi nevelők továbbképzését, 

 költségvetési év tervezésekor javaslatot tesz az éves költségvetés felhasználására (felújítások, 

illetve beruházások, nagyobb értékű eszközök, berendezések beszerzése) 

 javaslatot tesz (a diákönkormányzatot segítő oktató javaslatainak figyelembevételével) és 

gondoskodik az éves költségvetési tervben jóváhagyott, a szakfeladatra jutó pénzeszközök 

szakszerű felhasználásáról, 

 részt vesz az intézmény - munkakörébe tartozó - pályázati munkáiban, azok elkészítésében 

 javaslatot tesz a kollégium fejlesztésére, 

 javaslatot tesz megüresedett álláshelyek betöltésére, jutalomra, kitüntetésre fegyelmi és 

kártérítési eljárás megindítására, 

 előterjeszti és szervezi - az intézmény szabad kapacitása függvényében - a turisztikai, 

üdültetési igények alapján főként diákcsoportok és társintézmények időszakos elhelyezését a 

kollégiumban, a csoportok képviselőivel előkészíti a szolgáltatási szerződést megkötését. E 

területen munkáját a Kollektív Szerződés, az SZMSZ és mellékletei figyelembe vételével 

végzi, 

 a felsorolt munkaterületeken önállóan elrendelhet helyettesítést. Túlmunkát csak az éves 

költségvetésben, illetve a tantárgyfelosztásban meghatározott keret mértékéig, ezen felül csak 

a gazdaságvezetővel való előzetes egyeztetéssel és az igazgató engedélyével, 

 ellátja azokat a munkaköri feladatokat, amelyekkel az igazgató (szóban vagy írásban) 

megbízza. 

 tagintézmény kollégiumának fentiek szerinti ellenőrzése 

Vezetői megbízása határozott időre szól. 
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Gazdasági csoportvezető 

 biztosítja az egybeszervezett intézmény (iskola- kollégium- tanműhely-tangazdaság) tárgyi 

pénzügyi, gazdálkodási feltételeit, 

 felügyeli a gazdálkodási és pénzügyi feladatokra vonatkozó jogszabályok betartását, a 

gazdálkodásban - a pedagógiailag indokolt feladatközpontúság elvének érvényesülésével 

egyidejűleg - a hatékonyságot, 

 irányítja és ellenőrzi a gazdasági csoport munkáját, 

 a gondnok és az irányítása alá tartozó dolgozók közreműködésével biztosítja a környezeti 

kultúrát, higiéniát, a közegészségügyi előírások betartását, a takarékossági szempontok 

érvényesítése mellett az intézmény zavartalan működését, a rendkívüli meghibásodások soron 

kívüli elhárítását, 

 nyomon követi az intézmény gazdasági terveit, költségvetését és annak módosítását 

(pótelőirányzat), valamint a gazdálkodással összefüggő beszámolókat és adatszolgáltatásokat, 

 gondoskodik az intézmény folyamatos működéséhez szükséges pénzgazdálkodásról, 

pénzellátásról, a tervezett bevételek beszedéséről, 

 gondoskodik a bérgazdálkodással és a munkaügyi tevékenységgel összefüggő jogszabályok 

betartásáról, vezeti a személyi nyilvántartást, 

 az éves munkatervben rögzített ütemezés, illetve rendkívüli felkérés alapján beszámol az 

intézmény gazdasági helyzetéről, 

 az igazgató, illetve általános helyettese távollétében azok gazdasági ügyeket érintő feladatait 

hatáskörében gyakorolja, tartós távollétük esetén teljes körű felelősséggel végzi, 

 felméri és kezdeményezi az intézmény kapacitásainak (szellemi, tárgyi, létesítményi) 

hasznosítását, 

 irányítja az intézmény – az irányító hatóság előírásainak megfelelő - számviteli rendjét, 

 az intézmény munkavédelmi előadójával együtt gondoskodik a biztonságos 

munkakörülmények kialakításáról, a szükséges biztonsági, hatósági vizsgálatok 

megrendeléséről, a munka- és balesetvédelmi oktatás lebonyolításáról, a tűzvédelemről, 

 megszervezi az intézmény vagyonvédelmét, annak külső és belső rendjét, 

 a gondnokkal együttműködve karbantartási, felújítási tervet és ütemezést készít annak várható 

költségkihatásaival együtt, 

 javaslatot tesz a megüresedett álláshelyek betöltésére, jutalomra, kitüntetésre, fegyelmi, illetve 

kártérítési eljárásra 

Ellenőrzési feladatok a FEUVE szerint 
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 szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági működésének szabályosságát, a 

pénzügyi és bizonylati fegyelmet, az ügyvitelre és számvitelre vonatkozó előírások érvényre 

jutását, 

 ellenőrzi és értékeli a gondnok, a gazdasági szervezet dolgozóinak tevékenységét, munka- és 

foglalkozási rendjének hatékonyságát, 

 ellenőrzi a jelenléti íveknek a technikai állományú dolgozók általi szabályszerű vezetését, a 

rendkívüli munkavégzés elszámolásának szabályosságát, 

 ellenőrzési jogot gyakorol minden olyan területen, amelynek gazdasági kihatása van, s amelyet 

jogszabály, az SZMSZ vagy igazgatói felhatalmazás vagy utasítás hatáskörébe utal, 

 munkakapcsolatot tart fenn a Centrummal, annak illetékes szervezeti egységeivel, 

 ellátja azokat a munkaköri feladatokat, amelyekkel az igazgató (szóban vagy írásban) 

megbízza. 

 

4 KAPCSOLATTARTÁS RENDJE   

4.1 Belső kapcsolattartás rendje   

4.1.1 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje  
A munkaközösségek az őket irányító igazgatóhelyettessel vagy műszaki vezetővel tartják a kapcsolatot. 

Az igazgatóhelyettes és a műszaki vezető részt vesz a munkaközösségi értekezleteken. Legalább havi 

rendszerességgel, vagy szükség esetén gyakrabban munkaközösség-vezetői értekezlet kerül összehívásra 

az információáramlás javítása érdekében. A munkaközösség-vezetők iskolavezetőségi értekezleten 

időről időre beszámolnak a munkaközösség tevékenységéről.   

 

4.1.2 A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje   
A szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati munkaközösségek szükség esetén, de legalább havi 

rendszerességgel közös megbeszélést tartanak a feladatok összehangolására.   

A munkaközösség gondoskodik az oktató munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről, különös 

tekintettel a gyakornok kollégákra.  

 

4.1.3 A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 
kapcsolattartás formája és rendje   

A diákönkormányzat a vezetőjén, illetve a vezető tanáron keresztül tart kapcsolatot az iskolavezetéssel, 

az osztályfőnöki munkaközösségen keresztül az osztályfőnökökkel.   

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és oktató szakképzettségű 

személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.   
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A hatáskörileg illetékes igazgatóhelyettes tanévenként két alkalommal (a tanév indításakor, illetve a 

második félév során) köteles részt venni a Diák-küldöttgyűlés értekezletein.   

A diákönkormányzat vezetőjének külön joga, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő esetekben 

az iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze.   

A diákönkormányzat ülésein a vezető tanár rendszeresen részt vesz.   

A hatáskörileg illetékes iskolavezetők kötelesek megjelenni a diák-önkormányzat értekezletein, ha 

azokon napirendi pontként megvitatják az iskolai tevékenység általuk irányított és ellenőrzött 

részterületeit.   

 

4.1.4 Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formája és rendje   
Az iskolai sportkör tanár vezetője rendszeresen beszámol az igazgatónak, vagy a nevelési 

igazgatóhelyettesnek a működő szakosztályok eredményeiről. Az intézményvezetés a sportcélú 

támogatás összegének felosztásáról kikéri a sportkör vezetőjének véleményét.    

 

4.1.5 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje   
Az intézmény szervezeti egységei az iskola – az elméleti oktatás színtere, az iskolai tanműhely - a 

gyakorlati oktatás színtere és a kollégium, amelynek területén részben kiscsoportos elméleti oktatás is 

folyik. Az egységek között a kapcsolattartás napi szinten informális csatornákon keresztül, továbbá a 

vezetőségi értekezleteken valósul meg.    

Az intézmény nem oktató dolgozói a területvezetőik irányításával látják el feladatukat.  

 

4.2 Külső kapcsolattartás rendje   

4.2.1 Az iskola és a fenntartó közötti kapcsolattartás formája  
Az iskola fenntartója az Agrárminisztérium, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum önálló költségvetési 

szervként irányítja, szervezi a nevelési-oktatási tevékenységet.  

Az iskola az igazgatón, illetve a vele való egyeztetés után a területért felelős munkatárson keresztül 

telefonon, elektronikus levélben, vagy személyes megkeresés során kapcsolatot tart a Centrum központi 

munkaszervezetével a szakmai (tanügy-igazgatási); pénzügyi, gazdálkodási, számviteli; műszaki, 

üzemeltetési; vagyongazdálkodási; pályázati; beszerzési, közbeszerzési; humánerőforrás-gazdálkodási; 

jogi feladatok ellátásában.   

A Centrum főigazgatója meghatározott rendszerességgel összehívja az igazgatói értekezletet.   

 

4.2.2 A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás formája, rendje   
A szülői tájékoztatás (kapcsolattartás) formái:   
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elektronikus napló  

személyesen szülői értekezleteken,  telefonon (főleg hiányzás, betegség esetén),   

ellenőrzőkönyvben történő bejegyzéssel (iskola közlendői, szülői kérések),  

fogadóórák (egyéni, csoportos),  honlap kivételes esetekben családlátogatás.   

 

4.2.3 Az oktatók és a szülők közötti kapcsolattartás  
Az osztályokban működő szülői közösségekkel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot.  

 

4.2.4 A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formája és rendje   
A cégekkel való hosszú távú kapcsolatokat szerződések szabályozzák. Az iskola, műszaki vezetőjén 

keresztül tart kapcsolatot a képzést folytató cégekkel. A kapcsolattartás célja az egymás kölcsönös és 

folyamatos tájékoztatása az információáramlás biztosítása.   

Az iskola  

- lehetővé teszi a cégek számára a bemutatkozást, a tanuló-, vagy munkaerő toborzást   

- elősegíti, illetve lehetővé teszi a vállalat és a tanulók közötti kapcsolatfelvételt.  

A szakmai gyakorlatok lebonyolításához az iskola a gazdálkodó szervezetekkel együttműködési 

megállapodást köt. A megállapodás megkötését a gyakorlatot végző tanuló intézi. Az iskola a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamarával és a Kereskedelmi és Iparkamarával együtt ellenőrizheti a gazdálkodó 

szervezetnél végzett oktató munkát. A szakképző évfolyamok tanulói a 10. évfolyamtól az alapvizsga 

letétele után szakképzési munkaszerződés keretében teljesítik a gyakorlati képzést. Tanulóink által a 

tanév közben végzett munkáról folyamatosan telefonon, elektronikus levél, munkanapló formájában, 

információkat szerzünk.   

 

4.2.5 A külső kapcsolatok rendszere   
Az igazgató, az igazgatóhelyettes és a műszaki vezetők a feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot 

az iskolát támogató, az összefüggő szakmai gyakorlatot biztosító vállalatokkal, cégekkel, egyéb külső 

szervekkel:  

Velence Város Polgármesteri Hivatal,  

Gazdasági szervezetek,  

Oktatási Hivatal – POK,  

Pedagógiai Szakszolgálat,  

Kormányhivatalok, önkormányzatok,  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Kereskedelmi és Iparkamara,  
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Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 

Család- és gyermekjóléti szolgálatok – a gyermek-  és  ifjúságvédelmi  feladatokat az 

osztályfőnökök látják el az iskolatitkár segítségével, iskolaorvos – Humán Szolgáltató Intézet  

általános iskolák, közösségi szolgálat ellátását biztosító szervezetek, művelődési intézmények.  

 

 

5 ELJÁRÁSRENDEK   

5.1 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők   
Rendkívüli esemény minden olyan történés, amelynek eredményeként a feladatellátás szabályozott és 

szervezett formája az intézmény székhelyén vagy valamely telephelyén nem tartható fenn. Rendkívüli 

eseményt kell megállapítani a rendkívüli esemény bekövetkezésének veszélye esetén is. 

Minden olyan esemény rendkívüli esemény, amely a gyerekek és a dolgozók testi épségét veszélyezteti, az 

aznapra tervezett tevékenységrendszert lehetetlenné teszi, veszélyezteti. 

 

Tűz, elemi csapás, baleset észlelésekor köteles a dolgozó   

- az általa elérhető legközelebbi belső telefonon, vagy személyesen az iskola titkárságán jelenlévő 

iskolatitkárnak vagy ügyeletes vezetőnek jelenteni;   

- baleset esetén továbbá köteles gondoskodni a helyszín szabadon tartásáról és az általában elvárható 

elsősegélynyújtásról.   

Az iskola igazgatója, vagy az ügyeletes vezető intézkedik a mentők, tűzoltók, rendőrség értesítéséről, 

majd ezt követően értesíti a Centrumot a rendkívüli eseményről. A jelentést három napon belül írásban 

kell megismételni.   

 

Riadó elrendelése, végrehajtása 

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az iskolában való benntartózkodás rendje szerint illetékes első 

számú vezető riadót rendel el. 

A rendkívüli eseményt, a riadót két percen túli, szaggatott csengőjelzéssel (azonos a tűzriadó jelzéssel), 

kolomppal, iskolarádión, vagy hangosbeszélőn keresztül bemondott szöveggel, vagy élőszóval kell 

jelezni. 

A kiürítés folyamatos, pánikmentes végrehajtásának érdekében a megadott jelre a tantermekben és 

tanműhelyekben lévő tanulók, tanárok és szakoktatók, szakmunkások felügyelete mellett fegyelmezetten, 

gyorsan elhagyják a tantermeket, tanműhelyeket. 
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Az iskola épületeinek gyors szervezett elhagyásával a főbejáraton, a hátsó kijáratokon keresztül, a 

gyülekezés, ahol rendben felsorakoznak az osztályok a kísérő tanárral együtt (a helyiségekben lévő 

menekülési útvonal alapján). 

A rendkívüli esemény ……………………………., munkahelyi vezetők ellenőrzik a tanulók és a 

dolgozók létszámát, ha hiányzik valaki, azonnal jelezni kell a legközelebbi vezetőnél, aki továbbítja az 

információt a riadó végrehajtásával megbízott vezetőnek. 

A dolgozók (tanulók) a kiürítés végrehajtásának megbízott vezető utasításainak betartása mellett 

kötelesek a további intézkedésig a kijelölt gyülekezési helyen tartózkodni. 

A helyiségek elhagyása előtt a foglalkozást vezető tanárok, szakoktatók, szakmunkások, illetve az ott 

dolgozók kötelesek a helyiséget áramtalanítani (gépek, berendezések, készülékek kikapcsolása). Az 

épületek áramtalanítása a gondnok feladata. A tantermek, helyiségek ajtóit nyitva kell hagyni. A 

gázcsapok elzárása a fűtő feladata. 

A lefújásra két percen túli egyhangú csengőjelzés, az iskolarádión bemondva, vagy a hangosbeszélőn 

keresztül bemondott szöveggel, élő szóval, a tanulók elfoglalják helyeiket az iskolában, tanműhelyben, a 

dolgozók a kiürítést elrendelő utasítására kötelesek a munkahelyükre visszatérni. 

 

Bombariadó esetén a bejelentést követő magatartás és az ezt következő intézkedések megtétele: 

Az a dolgozó (tanuló), aki az iskolaépületben, tanműhelyben lévő személyek, berendezések, gépek, 

anyagok, eszközök, szervek ellen irányuló robbantási, vagy egyéb fenyegetésről telefonon, vagy más 

módon tudomást szerez, az alábbi intézkedéseket kell megtennie: 

A bejelentést tevő személyt lehetőleg anélkül, hogy gyanút fogna, beszéltetni kell. 

Lehetőség szerint meg kell tudni, hogy a bejelentett eseménynek mi volt az oka (tanulmányi, 

gazdasági, politikai stb.) 

Meg kell figyelni a bejelentést tevő személy (felnőtt, tanuló) beszédmodorát, hanghordozását, 

milyen egyéniség (primitív, intelligens), gyermek, tanuló, felnőtt, férfi vagy nő. 

Mikor és hol következik be a veszélyt okozó esemény 

Amennyiben a bejelentést fogadó távbeszélő állomásra magnetofon van csatlakoztatva, a bejelentő 

hangját rögzíteni kell. 

Az a személy, aki az információt kapta, köteles értesíteni a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, vagy az 

illetékes – Iskola székhelye vagy telephelye szerinti - Rendőrkapitányságot. Az iskolavezetést, a 

benntartózkodás rendje szerint illetékes első számú vezetőt a bejelentésről a rendőrség értesítésével 

lehetőleg egy időben kell tájékoztatni.  

 

A rendőrség felé tett bejelentésnek tartalmaznia kell: 
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A bejelentés pontos helyszínét (iskola neve, kerület, utca, házszám) 

Mi van veszélyben, milyen káreset történt, vagy történhet 

Emberélet van-e veszélyben 

Tűz keletkezhet-e 

Robbanásveszély áll-e fenn 

A rendkívüli eseményről értesítendő szervek telefonszámai: 

Rendőrség központi ügyelet    107 

Rendőrség, BRFK     317-6680, 317-6791 

Tűzoltóság      105, 112 

Mentők      104 

 

A bombariadó oktatásával kapcsolatban elhangzottak és a vonatkozó szabályok betartása mindenkire 

nézve kötelező. 

 

Katasztrófa-, tűz-, és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

Katasztrófa a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek 

kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot, vagy helyzet /pl.: természeti, biológiai eredetű, tűz 

okozta/, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, természeti 

környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja. A kár 

megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt 

együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, 

valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt 

együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 

Katasztrófa esetén haladéktalanul értesíteni kell a portán erre a célra elhelyezett „Tűzriadó” jelölésű, zárt 

borítékban felsorolt vezetőket, szakembereket az ott megadott módon. 

Katasztrófa esetén a - riadó elrendelése, végrehajtása – címszó alatt leírtak alapján kell eljárni. 

A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás valamint a fegyelmi 

eljárás szabályai. 

 

5.1.1 A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend   
Lásd: 2.6.2. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén   

 



40  

  

5.2 A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok  

5.2.1 A tanulói hiányzás igazolása  
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási 

szabályokat rögzítünk az alábbiakban.  

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását 

a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig 

köteles megőrizni.   

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:  

a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,  

c) a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott megjelenni.  

Igazoltnak kell tekinteni a késést rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik (pl. 

baleset, rendkívüli időjárás, közlekedési probléma, stb.)  

A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A tanuló számára 

előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a tanuló) írásban kérhet. Az 

engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az 

osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.   

5.2.2 A tanulói késések kezelési rendje  
A digitális napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő 

tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy 

kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni.  

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hiányzását az 

oktató a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan 

mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség 

esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.  

 

5.2.3 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése   
A szülők tájékoztatása, értesítése igazolatlan mulasztás esetén a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

51. § előírásai szerint történik.  

Tanköteles tanuló esetében:  

- első igazolatlan óra után a digitális napló adatai révén a szülő értesítése   
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- ismételt igazolatlan óra után a szülő, továbbá a gyermekjóléti szolgálat értesítése   

- a tizedik igazolatlan óra után a szülő, a gyermekjóléti szolgálat, továbbá a tartózkodási hely 

szerint illetékes gyámhatóság értesítése   

- a harmincadik igazolatlan óra után a szülő, a gyermekjóléti szolgálat, valamint az illetékes 

általános szabálysértési hatóság értesítése   

- az ötvendik igazolatlan óra után a szülő és a gyámhatóság értesítése    

A szülőt minden esetben iktatott, tértivevényes postai levélben kell értesíteni, az értesítésben minden 

alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.   

Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében:  

- a tizedik igazolatlan óra után a szülő postai úton történő értesítése   

- ismételt igazolatlan óra után a szülő, továbbá a gyermekjóléti szolgálat értesítése   

- a harmincadik igazolatlan óra után a tanulói jogviszony megszüntetése  

A tanulói jogviszony megszűntetését megelőzően legalább két alkalommal postai úton értesíteni kell a 

szülőt, a levélben fel kell hívni a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.   

 

5.3 Az értékelés szabályai  
Számonkérés, beszámoltatás, értékelés rendje  
Az oktató a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, 

félévkor és tanítási év végén osztályzattal minősíti.   

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az osztályban 

tanító oktatók véleményének kikérésével - végzi.   

Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét az elektronikus napló útján rendszeresen 

értesíteni kell.   

A félévi és év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Valamennyi tantárgyból 

félévente legkevesebb a heti óraszámnál eggyel több jegyet kell adni (fél órás óraszámnál is minimum 

kettő jegyet), a heti négy vagy ennél több óraszámú tantárgyaknál legkevesebb négy érdemjegyet. Az 

osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szüleit a jogszabályban foglaltak szerint értesíteni kell. Az 

érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 

minősítésekor nem lehet fegyelmező eszköz.  

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  
A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: 

jeles (5)  jó (4) közepes (3) elégséges (2)  elégtelen (1)  
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A tanuló szorgalmának, magatartásának értékelésénél és minősítésénél:   

példás (5)  jó (4)  változó (3) hanyag (2) magatartás: rossz (2)  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát az oktatói testület az osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

oktató, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a 

tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, az oktatói testület felhívja az érdekelt oktatót, hogy 

adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha az oktató nem 

változtatja meg döntését, és az oktatói testület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi 

érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.  

A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi – jogszabályban meghatározott 

munkamegosztás szerint, a szakértői bizottság véleménye alapján – az igazgató határozatban mentesíti 

az értékelés és a minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó 

továbbhaladást (a továbbiakban: egyéni továbbhaladás) engedélyez. Az igazgató a szakértői bizottság 

véleménye alapján fejlesztő foglalkozást és további kedvezményeket (hosszabb felkészülési idő, 

eszközhasználat, stb.) biztosít a tanuló számára.  

 

5.4 A felmentések szabályai  
Az igazgató – a gyakorlati képzés kivételével – a tanulót kérelmére részben vagy egészben felmentheti 

az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, 

fogyatékossága, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi.   

Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága 

vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére – a meghatározott feltételek 

teljesülése esetén – mentesítheti a heti két testnevelés órán való részvétel alól, de a tanulónak a tantervi 

követelményeket teljesítenie kell.  

Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által 

meghatározott időben, és oktatói testület által meghatározott módon, ad számot tudásáról.  

Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, illetőleg, 

akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak. A tanulónak a tanulói jogviszony 

szüneteltetése alatt is joga, hogy látogassa az iskola létesítményeit, tájékoztatást kapjon az őt érintő 

kérdésekben, kérje átvételét másik iskolába. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait – ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik - a tanulói jogviszony szüneteltetése alatt is gyakorolhatja.  
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A könnyített testnevelés és az egyéni munkarend kérésének szabályai  
2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2019. szeptember 1-től hatályos 45. § bekezdése 

szerint a következők érvényesek: A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. 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. Ezen időpontot követően csak abban az 

esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó 

körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.  

A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni munkarend 

keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a gyámhatóságot, 

a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló 

esetén a gyermekvédelmi gyámot. Az eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a 

kérelmezett jog gyakorlásáról.  

Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó 

vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a 

felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a 

tankötelezettségét.  

Ha a tanuló a szakképzésben tanulószerződés alapján vesz részt, tanulói jogviszonya szüneteltetésének 

engedélyezéséhez az iskola igazgatójának be kell szereznie a tanulószerződést kötő gazdálkodó szerv 

egyetértését.  

Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében köteles gondoskodni a könnyített testnevelés 

szervezéséről. Az iskola, köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges 

feltételeket, valamint köteles biztosítani – ha az iskolában legalább négy évfolyam és annak keretén 

belül évfolyamonként legalább egy-egy osztály működik – az iskolai sportkör működését. A 

mindennapi testedzéshez szükséges időkeretet a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások 

megtartásához rendelkezésre álló időkeret terhére kell megteremteni.   

Az iskola a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló időkeret terhére 

szervezi meg az iskolai sportkör foglalkozásait. A mindennapi testedzés megszervezésébe az iskolai 

sportkör foglalkozásait be kell számítani. Az iskolai sportkör feladatai –az iskolával kötött megállapodás 

alapján– az iskolában működő diáksport egyesület látja el.  
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5.5 A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai   
Ha a tanuló – tanulói jogviszonyból fakadóan – kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi 

eljárás alapján határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, ha ezzel a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet 

elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért.   

Egyeztetés lebonyolítása:  

Az intézmény vezetője  a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad 

információt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, mindannak aki az ügyben 

érintett, sértett, vagy eljárás alá vont, annak törvényes képviselője, jogi képviselője. 

A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről.  

Az egyeztető eljárás kezdeményezése esetén annak foganatosításáról az intézményvezető- vagy a 

Fegyelmi bizottság elnöke intézkedik.  

Az egyeztető eljárás időpontját - az érdekeltekkel egyeztetve - az intézmény igazgatója tűzi ki, az 

egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott személyéről 

elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a 

zavartalan, befolyástól mentes tárgyalás feltételei.  

Az egyeztetést bármely olyan személy vezetheti, akit a felek ilyenként elfogadnak, célszerű, hogy a 

személy oktató legyen.  

Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet 

elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek 

álláspontjának közelítése.  

Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az intézmény 

vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti  

Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás - 

lehetőség szerint - 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon  

Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt 

felek és az egyeztetést vezető oktató írnak alá  

Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél 

sem ragaszkodik  
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A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben 

nyilvánosságra lehet hozni.  

Azon esetben, amikor a fegyelmi vétségnek nincs konkrét sértettje, - így pl. igazolatlan hiányzás, a 

magatartási szabályok be nem tartása, dohányzás, az oktató vagy az Intézmény tekintélyének jó hírének 

csorbítása – ezen esetekben egyeztető eljárás sértett hiányában nem folyik. Ezen magatartások körét a 

házirend tételesen tartalmazza. 

 

A fegyelmi eljárás   

A fegyelmi eljárás előtt lehetőség van előzetes meghallgatásra. Az előzetes meghallgatás része a fegyelmi 

eljárásnak. Célja az esetleges bizonyítékok bemutatása mindkét fél részéről. Előzetes meghallgatást a 

kötelességszegő vagy jogi képviselője kérhet a fegyelmi bizottság vezetőjétől.  

Szabályozása:  

Szabályszerű értesítés küldése az előzetes meghallgatásról a résztvevőknek.  

Az előzetes meghallgatáson részt vesznek:   

 kötelességszegő, esetleg sérelmet elszenvedő fél   

 fegyelmi bizottság, amely személyi összetételében azonos a későbbi fegyelmi bizottsággal 

 jegyzőkönyvvezető  

A meghallgatás az iskola épületében a délelőtti tanítási órák után történik.   

Ha az előzetes meghallgatáson neki felróható ok miatt nem jelenik meg a kötelességszegő vagy jogi 

képviselője, akkor nincs lehetőség ismételt előzetes meghallgatásra.  

A fegyelmi eljárásról mindig írásban kell értesíteni a kötelességszegőt, a gondviselőjét illetve a jogi 

képviselőjét.  A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az 

iskolában kell lefolytatni.  

Az értesítésnek tartalmaznia kell a fegyelmi tárgyalás helyszínét, időpontját, a fegyelmi tárgyalás okát, a 

tárgyaláson résztvevők listáját, tárgyaláson elfoglalt pozícióját.  

Az értesítést az állandó lakcímre, az életvitelszerű tartózkodási címre, és szükség esetén a gyermekjóléti 

szolgálathoz, pártfogóhoz, tanköteles tanuló esetén gyakorlati képzőhelyre is el kell juttatni. Az 

értesítést a fegyelmi bizottság elnöke küldi az iskola postázási szabályainak alkalmazásával. Az értesítést 

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

megkapja.   

A fegyelmi tárgyalás lebonyolítása:  

Résztvevők:  

 Kötelességszegő, és kiskorú esetén törvényes képviselő  
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 Fegyelmi bizottság   

 Fegyelmit kezdeményező tanár, vagy a rendbontást elszenvedő tanár, tanárok  

 Ha a sorozatos fegyelmi vétségek szerinti beírások „fokozatok” miatt kerül sor a fegyelmi 

tárgyalásra, az osztályfőnök a fegyelmit kezdemén  

 Osztály DÖK képviselője. (nem tagja a bizottságnak, válaszadási kötelezettsége és 

véleményezési joga van)  

 Jegyzőkönyvvezető  

A fegyelmi tárgyalást az oktatói testület által a saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság 

folytatja le. A bizottság az elnököt saját tagjai közül választja meg. Az oktatói testület döntési jogkörét 

átruházza a fegyelmi bizottságra. A fegyelmi bizottság köteles évente két alkalommal – félévkor és 

tanév végén – az oktatói testület előtt beszámolni tevékenységéről.   

A fegyelmi tárgyalás levezetésének lépései  

 Fegyelmi tárgyalás megindítása okának ismertetése  

 Résztvevők felsorolása, bemutatása  

 A kötelességszegő tanuló figyelmének felhívása jogaira  

 Kötelességszegő meghallgatása, védekezési jogának biztosítása. A rendbontás, fegyelmi 

vétség részletes, objektív feltárása, vizsgálata (rövid, lényegre törő)  

 Fegyelmit kezdeményező fél meghallgatása  

 Szükség esetén védekezés, érvelés lehetőségének biztosítása (röviden, lényegre törően)  

 Tényállás tisztázása  

 Fegyelmi bizottság megbeszélése, fegyelmi döntés meghozatala  

 Döntés ismertetése először külön a DÖK képviselőjével   

 Fegyelmi döntés ismertetése a kötelességszegővel és törvényes képviselőjével, jelen lévő 

érintettekkel  

 A döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőség ismertetése   

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

feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, 

a gazdálkodó szervezetnek.  

A fegyelmi büntetés lehet   

a. megrovás,   

b. szigorú megrovás,   

c. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,   

d. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,   
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e. eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,   

f. kizárás az iskolából.   

  

Tanköteles tanulóval szemben az e) pontban meghatározott fegyelmi büntetés nem, az f) pontban 

meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a 

tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül 

nem oldódik meg, értesíteni kell a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon 

belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. A d) 

pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről 

a másik iskola igazgatójával megállapodott. A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.   

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt.  Ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel 

(az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.   

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

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a 

fegyelmi eljárás során be kell szerezni.    

 

5.6 Külföldi utazások tanulókra és alkalmazottakra vonatkozó közös szabályai 
Tanítási idő alatt vagy azon kívül a tanulók, szorgalmi időben a közalkalmazottak minden olyan egyéni és 

csoportos utazásához, amelynek célja külföldön tanulmányok folytatása, tanulmányút, szakmai gyakorlat, 

a külföldi továbbképzésen, tudományos, művészeti vagy egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel, 

az iskola igazgatójának engedélye szükséges. 

 

5.7 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje   

Az iskolában használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő. 

Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az 

adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása - ideiglenesen - az iskola e célra használatos 

szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus 

úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal 

kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését.  

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni az oktatók által az adott hónapban megtartott órák, helyettesítések, 

stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy akadályoztatása esetén általános 
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igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell 

helyezni.  

Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt 

és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot 

ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a 

kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek.  

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

amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg.  

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

számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének 

eseteiben.  

A fentiek szerint az elektronikus okirat kinyomtatása után, az adatokkal való összevetése megtörténte 

mellett aláírásra, és pecsételésre kerül. Az aláírásra az igazgató, vagy átadott jogkörben az általános 

igazgatóhelyettes jogosult. 

 

5.8 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki 

kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:  

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

 az alkalmazott oktatókra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

 az október 1-jei oktató és tanulói lista.  

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. 

A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az 

intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek 

hozzá.  
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5.9 Panaszkezelés  
Az intézmény munkájára, az alkalmazottak tevékenységére vonatkozóan észrevételt lehet tenni szóban 

és írásban. A szóbeli panaszbejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a bejelentő is aláír, kiskorú 

esetében a jegyzőkönyvet a gondviselő is ellenjegyzi.  

A panaszt a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kell kivizsgálni. A vizsgálat eredményéről, a 

megtett intézkedésekről írásban értesíteni kell a bejelentőt. Név nélküli bejelentéseket az intézmény 

nem vizsgál ki.  

 

 

6 HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK   

6.1 Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök   
 Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadhatja az 

alábbiakat:   

 az igazgatóhelyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést,  az órarend készítésével 

kapcsolatos döntések jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel 

kapcsolatos döntések jogát,  

 a műszaki vezető (tangazdaság) számára a felnőttképzéssel kapcsolatos döntések  

 

6.2 Az oktatói testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések  
Szakképzési centrum esetében az annak részeként működő, kizárólag egyetlen szakképző intézményt 

érintő ügyekben az adott szakképző intézmény oktatói testülete, míg a szakképzési centrum részeként 

működő valamennyi szakképző intézményt érintő ügyekben a szakképző intézmények oktatói testülete 

együttesen jár el 

A nevelési-oktatási intézmény oktatóainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az iskola 

legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  

Az oktatói testület döntési jogköréből a következőket ruházza át:  

 a szakmai munkaközösségekre és az egy tanulói osztályközösséget tanító oktatókra:   

 az iskolai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók munkaközösségre vonatkozó 

részeinek elfogadását,   

 az iskola nevelő-oktató tevékenységével kapcsolatos, a munkaközösség szakirányával egyező 

kísérletek, kutatások indítását és értékelését   

 a fegyelmi bizottságra a fegyelmi eljárás lefolytatásával és a büntetés kiszabásával kapcsolatos döntési 

jogkörét  
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 A fegyelmi bizottság köteles évente két alkalommal – félévkor és tanév végén – az oktatói testület előtt 

beszámolni tevékenységéről.  

 

 

7 AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁJA, IDŐKERETEI   
Tömegsport   
A tanulók első óra előtt, vagy utolsó óra után testnevelő tanár vezetésével tömegsport foglalkozáson 

vehetnek részt. A foglalkozások beosztását év elején a tantárgyfelosztásban rögzítjük.   

 

Korrepetálás    
Célja a gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes elsajátításának 

elősegítése.  A tanulók korrepetálásra a szaktanárnál jelentkezhetnek.  A korrepetálásokat a 

munkaközösség-vezetők szervezik meg figyelembe véve a munkaközösség tagjainak arányos terhelését. 

A korrepetálások időpontját a szaktanárral, helyét az igazgatóhelyettessel egyeztetve kell kijelölni és 

kifüggeszteni. Egy-egy korrepetáló csoport foglalkozási ideje hetenként nem haladhatja meg a 2 órát.  A 

korrepetálásról az oktató korrepetálási naplót köteles vezetni a résztvevő tanulók megnevezésével, 

aláírásával.  

 

Fejlesztő foglalkozás  
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók ellátására 

szolgál, a szakértői véleményben foglaltak szerint.  

 

Felzárkóztató foglalkozás  
Azoknak a hiányszakmát tanuló tanulóknak felzárkóztatása, akik a jogszabály erejénél fogva erre 

kötelezettek.   

 

Pályaorientáció  
Pályaorientációs továbbképzést végzett kollégáink segítségével, az elektronikusan elérhető 

pályaorientációs szoftver alkalmazásával segítjük a diákokat, különös tekintettel a 9. évfolyamra.   

 

Diákkörök   
Céljuk a tanulók tudományos, technikai, szakmai, művészi, idegen nyelvi és egyéb érdeklődésének, 

valamint mozgásigényének kielégítése, alkotóképességének fejlesztése.  Diákkörnek tekinthető a 

szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, diáksportkörök és egyszeri 



51  

  

alkalomra alakult csoport. A diákkör minimális létszáma: 10 fő. A költségvetési normák alapján 

működő diákkörök működését – az anyagi lehetőségek közlésével – az igazgató engedélyezi a tanév 

megkezdésekor.   

Egyéb diákkörök bármikor alakulhatnak, az igazgató jóváhagyása itt is szükséges. A diákkörök 

munkáját a tanulók által felkért oktatók, szülők, vagy külső szakemberek, szakértők segíthetik. Cél, 

hogy minél több tanuló vegyen részt e foglalkozásokon. A városi és országos versenyeket 

(vetélkedőket) megelőző iskolai válogató versenyek (vetélkedők) lehetőség szerint minden tanulót 

érintsenek, és biztosított legyen a legjobbak kiválasztása.  Ugyanez vonatkozik az iskolai 

hagyományokat ápoló versenyekre és vetélkedőkre.   

A versenyeken és vetélkedőkön a legjobb eredményt elérőket egyéni, illetve az osztályközösség egészét 

érintő jutalmazásban részesítjük.    

Az iskolai nevelőmunka megvalósítása érdekében szervezett osztály- és évfolyam-kirándulások, vízi-, 

gyalog- és kerékpáros túrák, színház-, múzeum-, mozi- és üzemlátogatások, az iskolai ünnepélyek 

időrendjét, programját tanévenként az iskolai munkatervben kell meghatározni.    

E tanórán kívüli foglalkozások során minden esetben szükséges a tanulók kíséretéről gondoskodni. A 

tanulók kísérője elsősorban az osztályfőnök vagy helyettese (a tanulót tanító tanár vagy szakoktató) 

legyen. E foglalkozásokra a szülői munkaközösség tagjainak segítő közreműködését kérjük.  A 

rendezvények felügyelőit, diákcsoportok kísérőit az igazgatóhelyettesek jelölik ki.   

 

 

8 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA   
Az iskolai könyvtár nyitvatartási időben, valamint könyvtári tanórákon áll a tanulók rendelkezésére.   

Az iskolai könyvtár feladatait a hatályos rendelet határozza meg.  

Az alapfeladatokat az előírásoknak megfelelően teljesen ellátja.  

A kiegészítő feladatok közül vállalja: számítógépes informatikai szolgáltatások részbeni biztosítását. 

Az iskolai könyvtár használóinak köre:  

tanulói jogviszonnyal rendelkező személyek,  

az iskola alkalmazottai  

Beiratkozás módja  
A beiratkozás minden év szeptember 1-től folyamatosan a nyitvatartási időben történik, a személyi 

igazolvány adatainak felvételével.  

A könyvtári tagság folyó év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.  

A könyvtári tagságot évente újítani kell.  

A szolgáltatások igénybevétele  
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A könyvkölcsönzés a könyvtári dokumentumok használata ingyenes szolgáltatás.  

Könyvtárhasználat szabályai  
A felhasználók szakrendi és betűjeles katalógust vehetnek igénybe.  

Szabadpolcos rendszerben használják a könyveket.  

Számítógépes informatikai szolgáltatás csak ezen ismeretekkel rendelkező könyvtári tag veheti 

igénybe.  

A kölcsönzés maximális ideje: 1 hónap.  

Nyitva tartás rendje  
Hétfő - csütörtök:  1000-1500 

Péntek:         900-1200  

Könyvtári bevételezés és könyvtári könyvvásárlás rendje 
Könyvvásárlás igazgatói engedéllyel történhet.  

A számla szegélyén feltüntetjük az egyes könyvek leltári számát, dátumot, könyvtáros aláírását.  

A könyveket a szükséges helyen le kell bélyegezni, katalóguscédulát kell készíteni.  

Leltárba vétel után kerül a könyv a helyére.  

Az intézményben tanuló diákok részére lehetőséget biztosítunk a tankönyvek megvásárlására. A tanuló 

a könyvtárossal egyeztetett időpontban vásárolhatja meg a tankönyvet.  

A megvásárláshoz kapcsolódó feltétel, hogy a kívánt tankönyv a könyvtárban, az ingyenes tankönyv 

átadásához szükséges mennyiség feletti darabszámot képezi, a tanuló a könyvtárossal a tankönyv 

aktuális árát egyeztette, a pénzösszeget az átadott csekken befizette.  

 

9 ÜGYINTÉZÉS RENDJE  

A szakképző intézmény önálló iratkezelési szabályzattal rendelkezik, amely szerint folyik az ügyintézés 

rendje: az iskolai  feladatok  ellátásával  kapcsolatos  hivatalos  ügyek  szervezése, intézése és az ezekkel 

kapcsolatos iratkezelés.  

Az intézmény és a Centrum közti ügyintézés rendjére a Kisalföldi ASzC SZMSZ-e az irányadó.   

 

9.1 Kiadmányozás   
A kiadmány az iskolai ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. számára 

készült hivatalos irat.   

Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadmány tervezetét. A kiadmány tervezetének 

tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő kiadmánnyal.   
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Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadmányozási joggal rendelkező 

vezető dolgozónak.  Hivatalos irat az iskolában csak kiadmányozási joggal rendelkező vezető dolgozó 

engedélyével készülhet.   

Intézményünkben kiadmányozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók 

rendelkeznek:   

igazgató: minden irat esetében    

Az ügyintéző által benyújtott tervezetet a kiadmányozási joggal rendelkező dolgozó, a kiadmányozás 

engedélyezése esetén dátummal és aláírásával látja el, valamint rendelkezik a tisztázás módjáról (gépelés, 

sokszorosítás stb.)   

A kiadmányozásra engedélyezett tervezetet az iskolatitkár (gépíró stb.) tisztázza.   

 

9.1.1 Az intézmény hivatalos iratainak (kiadmányainak) tartalmi és formai követelményei:  

A kiadmány bal felső részén:  az iskola 

megnevezése, címe, telefonszáma   az ügy 

iktatószáma   az ügyintéző neve.   

A kiadmány jobb felső részén:  az ügy tárgya   a hivatkozási szám 

vagy jelzés  a mellékletek darabszáma.   

A kiadmány címzettje   

A kiadmány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is). Aláírás   

Az aláíró neve, hivatali beosztása   

Eredeti ügyiraton az iskola körbélyegzőjének lenyomata   

Keltezés   

Az “sk.” jelzés esetén a hitelesítés.   

A kiadmány továbbításához a borítékot az iskolatitkár készíti el.  A borítékon a postai előírásoknak 

megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadmány iktatószámát is. A kiadmányok elküldésének 

módjára, ha az nem közönséges levélként történik az ügyintézőnek kell utasítást adnia.   

A küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős.   

A küldemény továbbítása történhet postai úton, kézbesítővel vagy elektronikus úton.   

 

10 MELLÉKLET  

1. számú melléklet: Szervezeti ábra 

2. számú melléklet: Munkaköri leírások sablonja 

3. számú melléklet: Házirend 
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11 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
Az SZMSZ határozatlan időre szól. Módosítására jogszabályi előírás, fenntartói rendelkezés, vagy a 

oktatói testület kétharmadának írásbeli kérelme esetén kerül sor.  

A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal.  Az 

igazgató által kijelölt felelős munkatársnak (általános igazgatóhelyettes) gondoskodni kell jelen 

szabályzat olyan módosításáról, amely az új jogszabályok hatálybalépése miatt szükséges.  

 

 

 

Stossek Balázs Mátyás 

igazgató 
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1. MELLÉKLET - AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

  

IGAZGATÓ 

IGAZGATÓHELYET
TES 

SZAKMAI VEZETŐ 

(KOLLÉGIUM) 

OKTATÓK 

(KOLLÉGIUM) 

MUNKAKÖZÖSSÉG 
VEZETŐK 

OKTATÓK 

(ELMÉLET) 

ÁPOLÓNŐ RENDSZERGAZDA 

MŰSZAKI VEZETŐ 

(TANGAZDASÁG) 

KERTÉSZ 

(KERTÉSZET)  

DÍSZNÖVÉNYKERT
ÉSZETI 

TELEPVEZETŐ 

KERTÉSZEK 

ÁLLATTARTÓ 
TELEP 

VEZETŐ 

ÁLLATGONDOZÓK 

TRAKTOROSOK 

MŰSZAKI VEZETŐ 

(GYAKORLAT) 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

VEZETŐK 

OKTATÓK 

(GYAKORLAT) 

GAZDASÁGI 
CSOPORTVEZETŐ 

GAZDASÁGI 
ÜGYINTÉZŐ 

GONDNOK 

KARBANTARTÓK 

TAKARÍTÓK 

RAKTÁROS 

PORTÁSOK 

ADMINISZTÁTOR 

ISKOLATITKÁR 
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2. MELLÉKLET – MUNKAKÖRI LEÍRÁS SABLONOK 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

DOLGOZÓ NEVE:    
EGYSÉG:  elméleti oktatás 
BEOSZTÁS:  igazgatóhelyettes 
Szervezeten belüli elhelyezkedése: oktató 

Munkáltatója:  igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  igazgató 

Kötelezettség általános leírása: 
 Az intézmény vezetőjének megbízása alapján általános, az igazgató első számú helyettese. Felelős 

az elméleti oktatás megszervezéséért, szakszerű és hatékony működtetéséért, a tanügyi  
Kapcsolódó feladatok: 

 felelős a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységnél (elméleti oktatás) az oktató-

nevelőmunka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért, 
 mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleteken, véleménynyilvánítással segíti a 

vezetés munkáját, 
 irányítja a közismereti és szakmai elméleti képzést, 
 felügyeli az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységét, 
 részt vesz a szakmai munkaközösségek tevékenységének, a szakmai elméleti és gyakorlati 

képzés összehangolásában (a gyakorlati oktatásvezetővel együtt)  
 szervezi a tankönyvkiválasztást és a tartós tankönyvek használatát, 
 elkészíti az iskola tantárgyfelosztását, koordinálja az órarend elkészítését, 
 ellenőrzi az iskolai tanulmányi dokumentumok gondos és pontos vezetését 
 szervezi és ellenőrzi a szaktárgyi rendezvényeket, a fakultációt, a specializációt, a 

tehetséggondozást, 
 szervezi és felügyeli a tanórán kívüli tevékenységeket, 
 felügyeli a szülői értekezleteket, 
 szervezi a közös írásbeli felvételi vizsgát (szakközépiskola), 
 szervezi a javító-, pótló és osztályozóvizsgákat, 
 szervezi és engedélyezi a különbözeti vizsgákat, 
 felelős az érettségi vizsga és a szakmai vizsgák elméleti részének előkészítéséért, 

lebonyolításáért, 
 koordinálja a tanulmányi versenyeket, kulturális és sportversenyeket, 
 részt vesz az iskola munkatervében rögzített iskolai rendezvények, ünnepélyek 

előkészítésében, illetve irányításában. Az igazgató felkérésére segít a nevelőtestületi 
értekezletek megszervezésében, 

 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít tanév végén - a területvezetők és a 
tantestület határidőre elkészített beszámolói alapján - a tantestületi tevékenységről, az 
intézményvezető részére 

 részt vesz a területét érintő leltárok, nyilvántartások ellenőrzésében, 
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 a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzat alapján ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi 
feladatok végrehajtását a testnevelés és a szabadidős foglalkozási helyiségek területén, 

 javaslatot tesz a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzat módosítására, kiegészítésére, 
 különös figyelmet fordít a gyermekbalesetek megelőzésére, 
 szervezi a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatát, 
 részt vesz a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend elkészítésében, 
 segíti a hatékony pályaválasztási munkát, 
 részt vesz az intézményi minőségpolitika, a minőségfejlesztési és minőségbiztosítási rendszer 

kiépítésében, folyamatos szervezéssel segíti megvalósítását 
 irányítja a tanári továbbképzést, 
 gondoskodik az éves költségvetési tervben jóváhagyott, a szakfeladatra jutó pénzeszközök 

szakszerű felhasználásáról, 
 elősegíti, illetve részt vesz az intézmény - munkakörébe tartozó - pályázati munkáiban, azok 

elkészítésében 

 javaslatot tesz a területén megüresedő állásokra, kitüntetésekre, jutalomra, fegyelmi és 
kártérítési eljárás megindítására, 

 felügyeli a könyvtáros-tanár munkáját 
 dönt (a pedagógusok és diákok javaslatai, véleménye alapján) az alábbi ügyekben: 
  - könyvtárfejlesztés (a jóváhagyott előirányzat összegéig) 
  - könyvtár nyitva tartás időpontjai 
  - a könyvtáros-tanár munkarendjének kialakítása 

 felügyeli a rendszergazda-informatikus munkáját  
 felügyeli az oktatástechnikus munkáját 
 felügyeli a tanügyi adminisztrátor munkáját 
 fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezhet az elméleti oktatás területén, 
 ellenőrzi a jelenléti ívek szabályszerű vezetését, az elméleti pedagógusok munkaidő-

kihasználását, 
 ellátja azokat a munkaköri feladatokat, amelyekkel az igazgató (szóban vagy írásban) 

megbízza. 
Vezetői megbízása határozott időre szól (5 év) 

Kapcsolatot tart: 

 Az Intézmény vezetőivel, középvezetőivel, beosztottjaival. 
 Számára utasítást az igazgató adhat. 

Munkakörülmények (munkahelye): 
 igazgatóhelyettesi iroda 

Munkaideje:  kötetlen munkarend 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 



58  

  

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI  LEÍRÁS 

 

DOLGOZÓ NEVE:    
EGYSÉG:  elméleti oktatás 
BEOSZTÁS:  műszaki vezető (gyakorlat) 
Szervezeten belüli elhelyezkedése: oktató 

Munkáltatója:  igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  igazgató 

A gyakorlati oktatással kapcsolatos feladatok 

A gyakorlati oktatás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

 Gondoskodik a gyakorlati oktatás személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek biztosításáról. 
 Közreműködik az intézmény szervezeti keretén kívül bonyolódó gyakorlati képzéshez 

kapcsolódó szerződések megkötésében, rendszeres felülvizsgálatában. 
 Közvetlenül figyeli, irányítja és segíti 
 a gyakorlati képzés szakmai, pedagógiai tevékenységét, 
 a gyakorlati oktatók és a szakmunkások munkáját. 
 Gondoskodik a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek biztosításáról, így különösen a megfelelő 

gyakorlóhelyekről. 
 Gondoskodik arról, hogy a gyakorlati képzés személyi feltételei folyamatosan rendelkezésre 

álljanak, ennek érdekében szervezi a távollévő oktatók helyettesítését. 
 Elkészíti a gyakorlati tantárgyfelosztást. 
 Javaslatot tesz a tanulók és a gyakorlati oktatásban résztvevő szakemberek jutalmazására. 

A gyakorlati vizsgáztatással kapcsolatos feladatok 

 Megszervezi és bonyolítja a gyakorlati vizsgákat, ennek keretében gondoskodik a megfelelő 
helyszín és vizsga körülmények biztosításáról. 

 Részt vesz a tanulók félévi és tanév végi értékelésében. 
A gyakorlati oktatással kapcsolatos juttatásokkal, védő és óvó intézkedésekkel összefüggő 
feladatok 

 Gondoskodik a tanulók és az oktatók gyakorlati oktatással kapcsolatos munkavédelmi és 
tűzvédelmi oktatásának megszervezéséről, az előírások betartásáról, 

 Ellátja a gyakorlati oktatással kapcsolatban előírt hatósági felülvizsgálatok, hitelesítések 
szervezési feladatait. 

 Gondoskodik arról, hogy a tanulókat a gyakorlati képzés során a szükséges munka és védő 
felszerelésekkel ellássák, azokat használják is. 

 Gondoskodik a tanulókat megillető biztosításokról. 
 Gondoskodik a tanulószerződések és az ösztöndíjak dokumentálásáról, kapcsolatot tartva a 

gazdasági vezetővel. 
A szakképzés finanszírozásával kapcsolatos feladatok 

 Figyelemmel kíséri a szakképzés finanszírozásával kapcsolatos jogszabályokat. 
Közreműködik a gyakorlati oktatás támogatásának igénylésében, folyósításában és 
elszámolásában. 

 A szakképzés támogatására külső támogatókat keres, előkészíti a velük megkötendő 
szerződéseket, azok mellékleteit. 



60  

  

 A szakképzéshez kapcsolódóan ellátja a pályázat figyelési feladatokat. Részt vesz a 
pályázatok megírásában, a nyertes pályázatok végrehajtásában és elszámolásában. 

Ellenőrzési feladatok 

 Ellenőrizni a gyakorlati oktatást végző pedagógusok és egyéb dolgozók tevékenységét. 
 Ellenőrizni a gyakorlati munkanaplók vezetését. 
 Felügyeli a gyakorlati versenyek, szakmunkásvizsgák megszervezését és lebonyolítását. 
 Ellenőrzi a vizsga előkészítés során a szükséges anyagok, eszközök szabályszerű előkészítését 

és felhasználását. 
Együttműködés a szülőkkel 

 Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 
képességeinek kibontakoztatásában. 

 A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség kialakítása, 
fejlesztése során. 

 Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és 
világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek 
gyermekeik. 

A munkakörhöz tartozó felelősség 

 Felelős az átvett eszközökért. 
 Felelős a gyakorlati helyszínek állag megóvásáért. 
 Felelős a takarékos gazdálkodásért. 

A munkakör kapcsolatai 
Belső kapcsolatok: 

o igazgató 

o igazgatóhelyettes 
o műszaki vezető 

Külső kapcsolatok: 

o szakmai szervezetek,  

o Gazdálkodók 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 
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Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
 

  



62  

  

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

DOLGOZÓ NEVE:   
EGYSÉG:  Tangazdaság 

BEOSZTÁS:  műszaki vezető 

 

Szervezeten belüli elhelyezkedése:  oktató 

Munkáltatója:  igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  igazgató 

Kötelezettség általános leírása: 
 Felelős a tangazdaság irányításáért, szakszerű és hatékony működtetéséért 

Kapcsolódó feladatok: 
 munkáját az igazgatóhelyettessel együttműködve végzi, 
 segíti és ellenőrzi a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás munkáját,  
 szakszerűen, hatékonyan működteti az iskola tangazdaságát, 
 biztosítja a gyakorlati oktatás szakmai környezetét, a tangazdaságon belüli gyakoroltatás 

lehetőségét, 
 irányítja a szántóföldi növénytermesztést, 
 szervezi, irányítja, ellenőrzi (a gyakorlati oktatásvezetővel együttműködve) a kertészeti és az 

állattartó telep működését telepvezetőkön keresztül, 
 az állattartó telep vezetőinek és rajta keresztül az ott dolgozó technikai alkalmazottak munkáját 

irányítja, 
 gazdasági terveket (szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés), elemzéseket készít, 

illetve készíttet, 
 szervezi és felügyeli a tangazdaság létesítményeinek fenntartását, állagmegóvását, fejlesztését, 
 a tangazdaság tevékenységével kapcsolatos pályázatokat készít, ügyintézést végez, 
 a tangazdaságban előállított termékek értékesítésének megszervezi, az értékesítést ellenőrzi, 
 közreműködik az iskola költségvetésének, finanszírozási tervének elkészítésében, 
 együttműködik az intézmény gazdasági vezetőjével a gazdálkodást illetően, és a gyakorlati 

oktatásvezetővel a szakmai feladatok végrehajtását illetően, 
 kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, AM, NSZFH), 
 részt vesz a szakmai tanácskozásokon, rendezvényeken, továbbképzéseken, 
 kiadmányozza és szakmailag igazolja a tangazdaság tevékenységével összefüggő 

anyagfelhasználás, eszközbeszerzés szükségességét, elrendeli a gépüzemelési, szállítási feladatok 
végzését, 

 szükség esetén helyettesíti a gyakorlati oktatásvezetőt, 
 javaslatot tesz megüresedett álláshelyek betöltésére, jutalomra, kitüntetésre fegyelmi és kártérítési 

eljárás megindítására, 
 ellenőrzi a tagintézmény gyakorlati, szakmai oktatói munkáját,  
 ellátja azokat a munkaköri feladatokat, amelyekkel az igazgató (szóban vagy írásban) megbízza. 

A felnőttképzés területén: 
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 az iskolarendszeren kívüli képzés szakmai tevékenységét, finanszírozását segítő pályázatokat 
készít, készíttet, 

 akkreditációs munkákat végez, ezzel kapcsolatos ügyintézés, tananyagfejlesztés, oktatás/képzés, 
értékelés, 

 kapcsolatot tart azokkal a személyekkel, szervezetekkel, amelyek az iskolarendszeren kívüli 
képzést segítik, vagy információikkal segíthetik (pl. intézményi szakmai tanácsadó testület, 
szakértők, Agrárminisztérium (AM), FAT, NSZFH, Munkaügyi Központok, Kamarák, EU-s 

szervezetek, stb.) 

 végzi az iskolarendszeren kívüli képzés szervezését, ellenőrzését, elemzését, értékelését, 
eredménymérést és egyéb felméréseket, információk gyűjtését, 

 előkészíti a felnőttképzési szerződéseket, az oktatókkal kötött szerződéseket. 
Vezetői megbízása határozott időre szól:  
Kapcsolatot tart: 

 Az Intézmény vezetőivel, középvezetőivel, beosztottjaival. 

 Számára utasítást az igazgató adhat. 
Munkakörülmények (munkahelye): 

 A  főépület 2. emeletén található irodája 

Munkaideje:  Hétfőtől csütörtökig: 7.00 – 15.30, pénteken: 7.00 – 13.30. 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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Munkaköri leírás 

 

 

Dolgozó neve:       

Munkakör megnevezése:   oktató (tanított tantárgyak a tantárgyfelosztás  
szerint) 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:  igazgató 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettes 
A munkavégzés helye:  az intézmény székhelye 

Munkaideje:     40 óra/hét, ebből kötött munkaideje:  21 óra/hét 
 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök (vezetők):  igazgató, igazgatóhelyettes 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:    nincsenek 

A munkakör célja:  Az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása elméletileg megalapozott  
ismeretek, készségek és képességek birtokában.  

Helyettesítés rendje: 
 a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
 a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

 

Az oktatói, osztályfőnöki tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 Rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 
 Tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 
 Közösségi feladatokat vállal. 
 Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról. 
 Részt vesz az iskolai rendezvényeken 

Együttműködés a szülőkkel 
 Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 
 A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 
Az egyes jogok biztosítása 

 Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
 Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
 Egyenlő bánásmódban részesíti a tanulókat döntései, intézkedései során. 

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

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

 Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, 
igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 

Részletes szakmai feladatok 

Nevelési-oktatási feladatok 
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 Végzi a tanulók nevelését, elősegíti szocializációs folyamataikat, fejleszti képességeiket. 
 A tanulók életkori sajátosságaihoz, testi és lelki fejlettségükhöz alkalmazkodó fejlesztési 

módszereket alkalmaz. 
 Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat 
érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra. 

 Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való 
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.  

 Munkája során példát mutat, közvetítve az általános erkölcsi értékeket. 
 Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek 

ápolására neveli őket. 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 Oktatóként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében 

 az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
 figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét, esetleges sajátos nevelési igényét,  
 segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, személyiségének fejlődését 
 segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 
 gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és 

ezek elsajátításáról meggyőződik, 
 ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, 
 közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
 közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az 

ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
 a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
 a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
 Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.  

A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és 
értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

 A pedagógiai program alapján az ismeretátadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
 A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és 

más felszereléseket kiválasztja. 
 Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
 Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

A tanulók értékelése 
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 Irányítja és a helyi szabályozás (pedagógiai program) alapján értékeli a tanulók tevékenységét. 
 A tanulók érdemjegyeit beíratja az ellenőrzőbe. 

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

 Az osztálynaplóban vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.  
 Utasítás alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési feladatokat. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
 Haladéktalanul értesíti az ifjúságvédelmi felelőst és a vezetőket arról, ha tanuló 

veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 
 Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az 

általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 

 Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást. 
 A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, az orvosi szobába küldi, 

szükség esetén értesíti a  tanuló szüleit és a vezetőket.  
 Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (részt vesz 

legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
Informatikai eszközök használata 

 Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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Munkaköri leírás 

 

 

Dolgozó neve:       

Munkakör megnevezése:   oktató, osztályfőnök (tanított tantárgyak a tantárgyfelosztás  
szerint) 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:  igazgató 

A munkakör szakmai irányítója: igazgatóhelyettes 
A munkavégzés helye:  az intézmény székhelye 

Munkaideje:     40 óra/hét, ebből kötött munkaideje:  21 óra/hét 
 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök (vezetők):  igazgató, igazgatóhelyettes 
A munkakörnek alárendelt munkakörök:    nincsenek 

A munkakör célja:  Az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása elméletileg megalapozott  

ismeretek, készségek és képességek birtokában.  
Helyettesítés rendje: 
 a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 
 a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 
 pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

 

Az oktatói, osztályfőnöki tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok 

 Rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel. 
 Tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. 
 Közösségi feladatokat vállal. 
 Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról. 
 Részt vesz az iskolai rendezvényeken 

Együttműködés a szülőkkel 
 Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 
 A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 
Az egyes jogok biztosítása 

 Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 
 Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 
 Egyenlő bánásmódban részesíti a tanulókat döntései, intézkedései során. 

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

 Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott 

minőségpolitikát és minőségcélokat. 
 Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, 

igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé. 
Részletes szakmai feladatok 

Nevelési-oktatási feladatok 
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 Végzi a tanulók nevelését, elősegíti szocializációs folyamataikat, fejleszti képességeiket. 
 A tanulók életkori sajátosságaihoz, testi és lelki fejlettségükhöz alkalmazkodó fejlesztési 

módszereket alkalmaz. 
 Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat 
érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra. 

 Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való 
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.  

 Munkája során példát mutat, közvetítve az általános erkölcsi értékeket. 
 Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek 

ápolására neveli őket. 
A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

 Oktatóként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében 

 az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti 
 figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét, esetleges sajátos nevelési igényét,  
 segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, személyiségének fejlődését 
 segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 
 gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 
 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és 

ezek elsajátításáról meggyőződik, 
 ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, 
 közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 
 közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az 

ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, 
 a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, 
 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt 

figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek, 

 a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, 
 a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.  
A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és 
értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

 A pedagógiai program alapján az ismeretátadás, a nevelés módszereit megválasztja. 
 A helyi nevelési terv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és 

más felszereléseket kiválasztja. 

 Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében. 
 Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. 

A tanulók értékelése 
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 Irányítja és a helyi szabályozás (pedagógiai program) alapján értékeli a tanulók tevékenységét. 
 A tanulók érdemjegyeit beíratja az ellenőrzőbe. 

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

 Az osztálynaplóban vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.  
 Utasítás alapján ellát egyes adminisztrációs, illetve ügyiratkezelési feladatokat. 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
 Haladéktalanul értesíti az ifjúságvédelmi felelőst és a vezetőket arról, ha tanuló 

veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.) 
 Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az 

általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. 
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 

 Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást. 
 A napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, az orvosi szobába küldi, 

szükség esetén értesíti a  tanuló szüleit és a vezetőket.  
 Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatánál, segíti az orvos munkáját. 

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

 A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (részt vesz 

legalább a hétévenkénti továbbképzésen). 
Informatikai eszközök használata 

 Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával 
alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit. 

Osztályfőnöki feladatok 

 Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. 
 Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse az 

egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 
 Tevékenységével aktívan elősegíti az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését. Az 

osztályfőnöki órát használja fel az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák 
megoldására. Az osztályfőnöki órák témáit a munkaközösség által meghatározott formában, 
tanmenetben rögzíti. 

 Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 
információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, 
programokon. 

 Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti tevékenység 
iránti igényt. 

 Megbízza az osztály felelős képviselőit, elkészíti a tanulók hetesi beosztását, rendszeresen 
ellenőrzi a hetesek tevékenységét. 

 Az iskola rendjének megőrzéséhez - beosztás szerint - biztosítja az ügyeletes tanulókat, a 
beosztás szerint ellátja osztályával az iskolai környezet rendben tartását. 

 Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló gyermekek tanulmányi eredményeit, konzultál 
oktató társaival a tanulók haladásáról. Szükség esetén az osztályban tanító oktatóokat és más 
érintett pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 
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 Közreműködik a tanulók és oktatóok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a 
problémamegoldásba bevonja a szülőket is.  

 Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, ehhez 
kikéri oktató társai, valamint a diákok véleményét is. 

 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartási problémáiról, tanulmányi 
előmeneteléről, ennek érdekében rendszeresen ellenőrzi, hogy az érdemjegyek be vannak-e írva a 
tanuló ellenőrzőjébe. 

 Tájékoztatja az igazgató-helyettest, valamint értesíti a szülőt (a jogszabályi előírások szerint), ha a 
tanuló az iskolából igazolatlanul távol marad. Amennyiben az értesítés hatástalan, az 
ifjúságvédelmi felelős segítségét kéri. Ugyanígy jár el, ha a tanulónál valamilyen, tanórai keretek 
között nem megoldható problémát tapasztal. 

 Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 
 Szülői értekezletet tart az éves munkaterv szerint, melyen megadja a szülőknek az oktatással-

neveléssel, a szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 
 Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a 

gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 
 Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó tanulóval 

kapcsolatban. Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat. 
Járandósága: 

 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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Munkaköri leírás 

 

Dolgozó neve:  

Munkahelyi egység: tangazdaság (növénytermesztés) 
Beosztása: mezőgazdasági gépüzemeltető és karbantartó 

Szervezeten belüli elhelyezkedése: technikai állományú dolgozó 

Munkáltatója: igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője: szakmai igazgatóhelyettes 
Kötelezettség általános leírása: 

 az iskola tangazdaságának növénytermesztési ágazatában a szántóföldi növénytermesztés 
munkafolyamatainak ellátása 

Kapcsolódó feladatok: 
 elvégzi a tangazdaság növénytermesztési ágazatában az aktuális, időszerű mezőgazdasági gépi 

munkákat  

 betartja a szakmai igazgatóhelyettes által meghatározott technológiai előírásokat  karbantartja a 

leltári állományában lévő erő- és munkagépeket 
 elvégzi a gépeken a speciális szaktudást nem igénylő, a rendelkezésre álló eszközökkel 

elvégezhető javításokat 
 elvégzi a napi karbantartási feladatokat 
 részt vesz az állattenyésztés és kertészet erő- és munkagépet igénylő munkálataiban (pl. 

trágyakihordás, kertészet és gyümölcsös talajművelése) 
 felméri a munkájához szükséges anyag- és eszközigényt, a beszerzés szükségességét jelzi a 

munkahelyi vezetője felé 

 menetlevelet vezet, mely az erőgép használatának feltétele. Időszakonként átadja a gépjármű 
ügyintézőnek. 

 az új erőgépek üzemeltetését naponta gépüzemeltetési könyvben rögzíti, biztosítva ezáltal a 
garanciális javításokhoz szükséges feltételeket 

 növényvédő mérnök utasítása mellett ellátja a szántóföldi növények növényvédelmi 
(permetezési) munkáit, elvégzi a gyümölcsös, zöldségfélék és szükség esetén a dísznövények 
permetezését 

 munkája során betartja a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó szabályokat, előírásokat (munka- és 
közlekedésbiztonsági előírások) 

 figyelemmel kíséri az erőgépek, pótkocsik műszaki érvényességét, azok lejárata előtt egy 

hónappal a tangazdaság vezetőt tájékoztatja 

Egyéb feladatok: 
 túlmunkát a szakmai igazgatóhelyettes előzetes utasítása alapján láthat el 
 a fentieken kívül köteles ellátni mindazon feladatokat, melyekkel közvetlen munkahelyi vezetője 

megbízza 

 munkavégzése során be kell tartania az SZMSZ-ben valamint egyéb szabályzatban foglaltakat 
Kapcsolatot tart: 

 igazgatóhelyettessel, műszaki vezetővel, gyakorlati oktatókkal 
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Munkakörülmények: 
 öltöző, szociális helyiség  műhely felszereléssel 

Munkaideje: 

 40 óra/hét (hétfő-csütörtök: 700- 15 30, péntek: 7L 13 00) 
 Különösen fontos munkák esetén ettől eltérő munkaidő beosztást az évi munkaidő keret terhére 

(csúszó munkaórák) közvetlen munkahelyi vezetője elrendelhet.  
Járandósága: 

 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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Munkaköri leírás 

 

Dolgozó neve:  

Munkahelyi egység: Tangazdaság, állattartó telep 

Beosztás: Állatgondozó 

Szervezeten belüli elhelyezkedés: technikai dolgozó 

Munkáltatója: igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője: telepvezető 

Kötelezettség általános leírása: 
 Az iskola tangazdaságának állattartó telepén az állatgondozási feladatok ellátása a telepvezető 

közvetlen utasítása alapján. 
Kapcsolódó feladatok: 

 az állatállománnyal kapcsolatos tartási és tenyésztési munkák elvégzése: takarmányozás, ápolás, 
trágyázás stb. 

 ellésekkel kapcsolatos teendők ellátása 

 az állattartó telep rendjének, tisztaságának biztosítása, fenntartása (állattartás épületeinek és külső 
körzetének takarítása)  egyéb, a telep működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása 

 állatok egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, telepvezető vagy állatorvos 
értesítése rendellenesség észlelése esetén 

 állatvédelmi előírások betartása (kíméletes bánásmód gondozáskor, állatszállításkor stb.) 
technológiai fegyelem betartása 

Egyéb feladatok: 
 a fentieken kívül köteles mindazon feladatokat ellátni, melyekkel a közvetlen munkahelyi 

vezetője vagy a tangazdaság vezető megbízza 

 munkavégzése során be kell tartania a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint egyéb 
szabályzatokban foglaltakat  

Kapcsolattartás: telepvezetővel, műszaki vezetővel, gyakorlati oktatókkal 
Munkahelye (munkakörülmények): 

 Az állattartó telep területe, hozzá tartozó létesítmények, öltöző, szociális helyiségek. 
Munkaideje: heti 40 óra 

Munkarendje: Hétfő 06 17 óra 

 Kedd 06 - 12 óra 

 Szerda 06 - 12 óra 

 Csütörtök szabad 

 Péntek 06 — 12 óra 

 Szombat szabad 

 Vasárnap 06 — 17 óra (havonta egy vasárnapi és szombati 
munkanap 

cseréje munkatársával) 
 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 
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Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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Munkaköri leírás 

 

 

Dolgozó neve:  
Munkahelyi egység:                             kollégium 

Beosztás:                                               ápoló 

Szervezeten belüli elhelyezkedés:        
Szervezeten belüli elhelyezkedése:      technikai dolgozó 

Munkáltatója:                              igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:      szakmai vezető 

 

Kötelezettség általános leírása: 
 Az iskola tanulói testi épségének, fizikai állapotának felügyelete, gondozásuk felügyelete és 

egészségük fejlesztése.  
 A gyermekvédelmi jelzőrendszer közvetlen szereplője. 

A főbb tevékenységek összefoglalása  
 Egészségmegőrző, felvilágosító foglalkozásokat tart a  tanulók számára. 
 Szükség esetén ápolói tevékenységet végez közöttük.  
 Betegség esetén szülői engedéllyel orvoshoz kíséri a tanulót és mentőt hív. 
 Szükség esetén gondoskodik a gyógyszerek kiadásáról.  
 Beszerzi az ápoláshoz szükséges eszközöket és gyógyszereket.  
 Munkáját szakmai titoktartás mellett végzi.  Szorosan együttműködik az iskolaorvossal, illetve a 

vele együtt dolgozó védőnővel.  
 Gondoskodik arról, hogy a beteg tanulók biztonságos helyre kerüljenek (otthon, kórház stb.)  

Bármilyen fertőzés esetén a vonatkozó egészségügyi szabályok alapján jár el, és erről 
haladéktalanul értesíti az igazgatót.  

Különleges felelőssége:  
 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,  
 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat,  
 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a nevelési 

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 
Kapcsolatot tart: 

 Számára utasítást az igazgató, igazgatóhelyettes valamint a kollégiumvezető. 
Munkakörülmények: 

 Munkáját az iskola egész területén végzi, legfőbb tartózkodási helye az iskolai orvosi szoba. 

 

 

Munkaideje:  40 óra /hét 
 Naponta: 7.00 – 15.30 

 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 
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Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

DOLGOZÓ NEVE:  
EGYSÉG:                      Intézményi Gondnokság/ Tangazdaság 

BEOSZTÁS:    Raktáros 
      Bolti eladó 

Szervezeten belüli elhelyezkedése:  technikai dolgozó 

Munkáltatója:   igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  gondnok 

      szakmai igazgatóhelyettes 
Kötelezettség általános leírása: 

 Ellátja a rábízott raktározási feladatokat 
 Az iskola tangazdaságában termelt kertészeti, dísznövény-kertészeti, növénytermesztési és 

állattenyésztési, valamint virágkötészeti termékek tanboltban történő értékesítését. 
Kapcsolódó feladatok: 

 Gondoskodik a rábízott raktárak tisztaságáról.  
 Az anyagokat, szerszámokat a megfelelő raktárba helyezi el, betartja a munka- és tűzvédelmi 

utasításban foglaltakat. 
 Szabályszerűen vezeti az anyag bevételezési és kiadási nyomtatványokat és a többi raktározáshoz 

kapcsolódó nyomtatványt. 
 Betartja a raktár kiadási időpontjait. 
 Elvégzi a selejtezési és leltározási feladatokat 
 Biztosítja a tanbolt áruval való folyamatos ellátását 
 Feladata a tanboltba szállított áru minőségének megőrzése, a növények öntözése, frissítése 

 A tanbolt eladóterének, raktár és mellékhelyiségeinek és külső környezetének tisztán tartása 

 Ellátja a tanbolt működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, elkészíti a napi és havi 
zárásokat, betartja a számviteli fegyelmet 

Egyéb feladatok: 
 A felsoroltakon kívül az intézmény igazgatója, gazdaságvezetője, szakmai igazgató helyettese és 

gondnoka megbízhatja az iskola érdekében elvégzendó egyéb feladatokkal. 
 Munkavégzése során be kell tartania a szervezeti és működési szabályzatban, valamint az egyéb 

szabályzatokban foglaltakat is. 
Kapcsolatot tart: 

 Az intézmény vezetőivel, középvezetőivel. 
 Számára utasítást az igazgató, gazdaságvezető, szakmai igazgatóhelyettes és a gondnok adhat. 

 

 

 

Munkakörülmények: 
 Műhely épületben található raktár 
 A tanbolt épülete szociális helyiséggel 
 Vezetékes telefon 
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Munkaideje:        40 óra /hét 
Hétfő kedd — szerda - csütörtök: 7.00 15.30 Péntek: 7.00 13.30 

Napi 4 óra raktárosi, 4 óra bolti eladói feladat ellátása. 
Különösen fontos feladat esetén ettől eltérő munkaidó beosztást az évi munkaidő keret terhére 
(túlórákat csúszó munkaórában elszámolva) a szakmai igazgató helyettes elrendelhet (hétvégi árusítás 
vagy hosszabbított munkanap a tavaszi és őszi virágszezonban) 
 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

A munkavállaló neve:  
A munkavállaló munkakörének megjelölése: gazdasági dolgozó- főkönyvi könyvelő, 
eszközkönyvelő 

Szervezeti egység: Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 
Gazdasági Hivatal 2481 Velence, Ország u. 19. 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Igazgató 

Utasítási jogkör gyakorlója: Gazdasági vezető 

A munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:  
 Napi rendszerességgel végzett feladatok: 
 Az előkészített számlák könyvelő programban való rögzítése. Munkája során ellenőrzi a számlák, 

könyvelési bizonylatok alaki és tartalmi megfelelőségét.  
 Ezen belül: 
 Meggyőződik a szükséges mellékletek, aláírások, igazolások meglétéről. Amennyiben a számla 

hiányos, a szükséges bizonylatokat, adatokat, mellékleteket beszerzi és csatolja. Az előírt szakmai 
igazolást, pénzügyi ellenjegyzést beszerzi. Feladata a számlákkal kapcsolatos feladatok teljes körű 
intézése. 

 Egyenlegközlők adatait ellenőrzi, postázása.  
 Fizetési felszólítok tartalmát ellenőrzi, javaslattételt tesz a gazdasági vezetőnek a tétel kifizetésre. 
 Ellátja a pénztáros helyettes feladatait a pénztáros betegsége illetve tartós távolléte esetén. 
 Pénztárellenőri feladatokat lát el. 
 A kijelölésének megfelelően érvényesítői feladatot ellát. 
 Banki és pénztári tételeket  kontírozza.  
 Az értékcsökkenésről feladást készít a főkönyv részére, az eszközkönyvelő betegsége, vagy tartós 

távolléte esetén. 
 Vezeti az elkülönített nyilvántartásokat. (pályázatok, kötelezettségvállalás, beérkező számlák 

nyilvántartása…)  
 Vezeti az MNV Zrt részére rendszeresen küldendő vagyonváltozásról szóló kimutatást a 

vagyonkezelő által biztosított FORRÁS programban. ( A programba az adatok felvitelét 
követően a változásokat naprakészen vezeti, határidőre az adatszolgáltatást a gazdasági vezetőnek 
átadja. Az adatszolgáltatást a beszámoló adataival egyezteti. 

 Szerszámkönyveket vezeti, aktualizálja az eszközkönyvelő betegsége, vagy tartós távolléte esetén 

 Havi, negyedévi rendszerességgel végzett feladatok: 
 A KSH részére adatszolgáltatást végez (havi, negyedéves, féléves, éves) a megadott felületen, 

ügyel a határidők pontos betartására.   
 Megrendeli a tanulók részére az  Erzsébet utalványokat, elvégzi az ehhez kapcsolódó 

adminisztrációt.  
 Előkészíti és lebonyolítja a selejtezést, leltározást a teljes intézmény területén. 
 Elkészíti a leltár kiértékelést.  
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 A 2011. évi CXCV törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, a 2000. évi C. tv. 
(számviteli törvény) és a 4/2013. Korm. rendelet valamint az államháztartási könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló rendeletek előírásait betartja és betartatja. 

 A számviteli politika, a számlarend, pénzkezelési szabályzat előírásait valamint a bizonylati 
fegyelmet köteles betartani, betartatni. 

Közvetlen felettese - utasítási, ellenőrzési jogkör gyakorlója: gazdasági vezető 

Közvetlen beosztottja: nincs 

Helyettesítője: főkönyvi könyvelő, pénztáros 
Helyettesít: eszköz könyvelőt, pénztárost, 
  

Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri feladatokon 
túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 
A munkakör betöltésének képzettségi feltétele: mérlegképes könyvelői végzettség, 
A munkavégzés helye: Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

2481 Velence, Ország u. 19, illetve Seregélyes, Fő u. 278. 

A munkaidő: napi 8 óra 

A munkaidő alatt az intézmény csak engedéllyel hagyható el. 
Munkarend:  hétfő-csütörtök:         7 órától 15;30-óráig. 
                        Péntek:                         7 órától 13-óráig   
Járandósága: 

 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

A munkavállaló neve:   
A munkavállaló munkakörének megjelölése: gazdasági dolgozó- főkönyvi könyvelő 

Szervezeti egység: Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
2481 Velence, Ország u. 19. 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Igazgató 

Utasítási jogkör gyakorlója: Gazdasági vezető 

  

A munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:  
 A kontírozást elvégzi a bank illetve a pénztár tekintetében, a kollégákkal egyeztetett módon ( 

ERA). 

 A GIRO program segítségével lementi a napi banki kivonatot, és az e-mailben továbbítja az azzal 
dolgozó munkatársak részére. 

 Tartozásállományról naponta listát készít a gazdasági vezető részére, 
 A kijelölt tételeket, „csaber” állományokat a gazdasági vezető utasításának megfelelően utalásra 

előkészíti, ellenőrzést követően az utalásokat elindítja. 
 Az utalt tételeket a könyvelőprogramban kiegyenlíti. 
 Kimutatást készít és folyamatosan vezet az Iskola és a Tagintézmény földterületeiről. 
 A szállító és vevő állomány egyeztetését havonta elvégzi. 
 Egyenlegközlőket kinyomtatja és kiküldi, fizetési felszólítókat küld ki minden hónapban. 
 Az aktuális pályázatokról összesített és pályázatonkénti részletes nyilvántartást vezet.( hazai és 

uniós). 
 Elszámolást készít a Határtalanul, ERASMUS és egyéb pályázatokról, a határidőket szigorúan 

betartva. 

 A fenntartási időszakban lévő pályázatokról adatot szolgáltat, amennyiben azok gazdasági jellegű 
indikátorokra irányulnak. ( Decentralizált pályázatok) 

 Vezeti a gépkocsik részletes nyilvántartását, havonta elkészíti az üzemanyag elszámolásokat. 
Túlfogyasztásról, megtakarításról gépkocsinként, havi nyilvántartást vezet. 

 Ellenőrzi, hogy  a havi „teletank” megtörtént-e minden jármű esetében. 
 Ellenőrzi a menetlevelek használatát, szabályos kitöltését. Ellenőrzi az üzemenyagkártyák 

használatát. 
 Havonta elszámolást készít a tanbolt bevételeiről, átvett áru mennyiségéről, visszáruról, kálóról, a 

befizetésekről, szállítólevelek adatai alapján. A tárgyhót követő hónap 10-ig jelentést készít a 
gazdasági vezetőnek a bolt működéséről. 

 Negyedévente (a negyedév utolsó munkanapján) a boltban teljeskörű leltárt készít a bolti 
eladóval. 

 Részt vesz az intézményi leltározásban, selejtezésben. 
 Részt vesz a számviteli kötelező egyezőségek havi egyeztetésében, ellenőrzésében, a hibák 

javításában. 
 Részt vesz a beszámoló és mellékleteinek elkészítésében, 
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 Minden héten egy legalább egy munkanapon (kedden vagy szerdán) a Seregélyesi 
Tagintézményben is végez munkát.   

 Részt vesz a pénzügyi modul adatszolgáltatás elvégzésében (évente egy alkalommal, május 20.)  
 Az előkészített számlákat a könyvelő programban való rögzítésre. 
 Meggyőződik a szükséges mellékletek, aláírások, igazolások meglétéről. Amennyiben a számla 

hiányos, a szükséges bizonylatokat, adatokat beszerzi. 
 Munkája során ellenőrzi a számlák, könyvelési bizonylatok alaki és tartalmi megfelelőségét. 
 A 2011. évi CXCV törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, a 2000. évi C. tv. 

(számviteli törvény) és a 4/2013. Korm. rendelet valamint az államháztartási könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló rendeletek előírásait betartja és betartatja. 

 A számviteli politika, a számlarend, pénzkezelési szabályzat előírásait valamint a bizonylati 
fegyelmet köteles betartani, betartatni. 

 Különös figyelmet fordít a határidők pontos betartására. 
Közvetlen felettese - utasítási, ellenőrzési jogkör gyakorlója: gazdasági vezető 

Közvetlen beosztottja: nincs 

Helyettesítője: főkönyvi könyvelő 

Helyettesít: főkönyvi könyvelőt 
Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri feladatokon 
túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 
A munkakör betöltésének képzettségi feltétele: pénzügyi számviteli ügyintéző, képesített könyvelői 
végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség, 
A munkavégzés helye:  Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium 2481 Velence, Ország u. 19, gazdasági hivatal, valamint Tagintézménye a Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma, 8111 Seregélyes, Fő u. 278. 
A munkaidő: napi 8 óra 

A munkaidő alatt az  intézmény csak engedéllyel hagyható el. 
Munkarend:  hétfő-csütörtök:         6;30 órától 15-óráig. 
                        Péntek:                         6;30 órától 12;30-óráig   
Járandósága: 

 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

Készült:  3 példányban 
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  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

DOLGOZÓ NEVE:   

EGYSÉG:     Intézményi Gondnokság 

BEOSZTÁS:     Gondnok 

Szervezeten belüli elhelyezkedése: technikai dolgozó 

Munkáltató:     igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  gazdasági csoportvezető 

 

Kötelezettség általános leírása: 
 Az Intézmény (iskola, kollégium, tanműhely, tangazdaság) gondnoki feladatok végzése, a hozzá 

beosztott dolgozókon keresztül. 
Kapcsolódó feladatok: 
A beosztott dolgozók:  1 fő műszaki előadó 

 2 fő TMK dolgozó és fűtő 

 2 fő portás 
 4 fő takarító 

 Munkájuk szervezése, irányítása, munkájuk végrehajtásának ellenőrzése, értékelése. 
 Az épületek állagmegóvása, tartozékok, berendezési tárgyak, felszerelések napi ellenőrzése, a 

hibák elhárítása saját karbantartókkal, idegen kivitelezőkkel. 
 Idegen kivitelezőkkel előzetes költségvetés készíttetés, annak jóváhagyása után, a munka 

ellenőrzése, a munkavégzés igazolása, kolladuáltatása. 
 Az idegen kivitelezőtől (lehetőleg többtől) árajánlat kérése, s a kedvezőbb ajánlatot tevőkkel való 

szerződéskötése, javaslattétel meghatározására. 
 Összeállítja az épületek, berendezési tárgyak, felszerelések éves karbantartási, felújítási tervét. 
 Felderíti a felesleges eszközöket, intézkedik hasznosításukról, értékeléséről a rendeletek 

ismeretében. 
 A tantermek, kollégiumi helyiségek, konyhaüzem és kazán hiányosságainak napi felderítése, 

haladéktalanul megszüntetése érdekében szükséges megoldások végrehajtása. 
 Szervezi a fűtés rendszerét rendszerét. Az időszakoknak megfelelő hőmérséklet biztosítását 

ellenőrzi. A melegvíz-szolgáltatást szabályozza és ellenőrzi. 
 A portai szolgálat feladatainak meghatározása, munkájuk ellátásának ellenőrzése, hatékonyabb 

működésük biztosítása (eligazítás, az érkezők megfelelő tájékoztatása, fogadása, telefon, távozási 
engedély, stb.). Ellenőrzi a sorompó kezelését. 

 A takarítók munkájának megszervezése, ellenőrzése, a helyiségek rendjének biztosítása. A 
rendelkezésre álló takarítói munkaerővel a tisztaság, a rend, az eddigieknél is jobb megoldása. 
Naponkénti ellenőrzés, felesleges időtöltés megszüntetése. 

 Feladata a selejtezés anyagának előkészítése – jogszabályszerű adminisztrálása, és selejtezési 
bizottságnak való bemutatása, elbíráltatása. A selejt hasznosítása, értékesítésének megoldása, 
megsemmisítése. Az olyan selejt, amely hiányból adódik, kiszűrése, javaslat a felelősség 
felvételére. 
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 Az egyes eszközök javíttatásának megoldása, új eszközök beszerzésének megrendelése, a 
beszerzés gyors megoldása. A beszerzett eszközök garancia jegyének kezelése. 

 A karbantartáshoz szükséges anyagok beszereztetése, kiadatása, utalványozása, a felhasználás 
elszámoltatása. 

 Hatáskörében igazolja, elszámolja a beosztott dolgozók túlmunkáját, összeállítja az erről szóló 
kimutatást. 

 Munkájával kapcsolatos határidős jelentéseket időben elkészíti és továbbítja (energiajelentés). 
Gépjárművel üzemeltetésével kapcsolatos feladatok: 

 A tervszerűség érdekében „heti ütemterv” összegyűjtése. Menetlevelek értékelése, a vonatkozó 
Közlekedésfelügyelet alapján. 

 Az üzemanyag-felhasználás ellenőrzése, túlfogyasztás esetén a szükséges intézkedések megtétele. 
 A járművek közúti közlekedésre való alkalmasságának biztosítása. A járművek műszaki 

felülvizsgálatának határidőben elvégeztetése. Az ingadozó napi üzemanyagárak figyelése, 
alkalmazása elszámolásnál. 

Egyéb feladatok: 
 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek az intézet szakmai, gazdasági feladatainak zavartalan 

ellátása érdekében szükségesek. 
 Elkészíti a hozzá tartozó dolgozók munkaköri leírásait. 
 Biztosítja a munkavédelmi előírások betartását, a munkavédelmi megbízott tevékenységének 

elvégzését igazolja (számlán). 
 Munkavégzése során be kell tartania a Szervezeti Működési Szabályzatban, valamint egyéb 

szabályzatokban foglaltakat. 
Kapcsolatot tart: 

 Munkájában együttműködik az Intézmény vezetőivel, számára utasítást az igazgató és a közvetlen 
munkahelyi vezetője adhat. 

 Munkakapcsolatban van a közműszolgáltató vállalatok illetékeseivel. 
Munkakörülmények: (munkahelye) 

 A tanműhely épületében lévő irodahelyiséget együttesen használja a műszaki előadóval, ahol 
munkáját végzi, látogatókat fogadhat. 

 Az irodában telefont használ, az elérhetőség érdekében mobiltelefonnal rendelkezik. 
Munkaideje:  40 óra /hét 

 Naponta: 7.00 – 15.30 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 
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 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkáltató megnevezése:  
Feladatellátás szervezeti egysége: igazgatóság, titkárság 

Beosztás megnevezése:  iskolatitkár 
Munkaideje:    40 óra/hét 
Közvetlen felettesei:   intézményvezető 

Munkáltató jogkört gyakorló: igazgató 

 

Az iskolatitkári munkakör feladatai 
 Munkaköri kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. , az iskola SZMSZ-e, 

pedagógiai programja és éves munkaterve, valamint a minőségirányítási rendszer dokumentációi 
tartalmazzák. 

 Feladatai az általános munkaköri feladatokon túlmen6en a következők: 
 Feladatait, tevékenységeit, kötelességeit napi 8 órás munkarendben, ebédszünettel (7:00-15:30) 

látja el. 
 Általános tevékenységei, kötelességei 
 Az oktatásra, tanügyigazgatásra vonatkozó törvények, jogszabályok, előírások ismerete. 
 A törvényes ügyviteli előírások és az intézményvezető utasításainak betartása. 
 Információk beszerzése és továbbítása, telefonbeszélgetések lefolytatása. Telefonügyelet ellátása, 

az üzenetek továbbítása az érintettek számára. 
 Látogatók fogadása, reprezentáció lebonyolítása. 
 Levelezések bonyolítása. A bejövő és a kimenő postai küldemények ügyintézése, bélyegkezelés, a 

posta szortírozása, postai küldemények feladókönyvének vezetése. 
 Az iktatókönyv vezetése, a be- és kimenő akták megfelelő irattározásáról való gondoskodás. 
 Írásbeli anyagok elkészítése, sokszorosítása. Diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 

Beiskolázási tájékoztatás adása. 
Kapcsolattartása 

 Kapcsolatot tart az igazgatóval, az intézményvezető-helyettessel, a nevelőtestület tagjaival, a 
rendszergazdával, a technikai dolgozókkal, a diákokkal, valamint a szülőkkel beiskolázási 
ügyekben. 

Konkrét feladatai a tanévben 

 Tanárok és a gazdasági hivatal levelezésének intézése. 
 Iratkezelési szabályzat kezelése. 
 Tanulói balesetek, károkozások jegyzőkönyvezése. 
 A tagintézményvezető-helyettessel és az érettségi titkári feladatot ellátó kollégával 

együttműködve végzi a tanulók érettségi vizsgájának adminisztratív előkészítését, és segédkezik a 
lebonyolításában, elkészíti a vizsgával kapcsolatos jelentést, tételigénylést. 

 Fegyelmi eljáráson hozott határozat alapján elkészíti a jegyzőkönyvet, szülők értesítése a fegyelmi 
eljárás eredményről. 

 Fenntartó részére beszámolók, hivatalos levelek elkészítése az intézményvezetők 
közreműködésével. 
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 Kiállítja a tanulói jogviszonyról szóló, illetve a családi pótlékhoz szükséges igazolásokat. 
 Tanulók nyilvántartása (KIR): 
 jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele, 
 tanulók értesítése a felvételről vagy az elutasításról, 
 a beiratkozás előkészítése, a beírási napló vezetése, felel a naprakész állapotért, osztályonkénti 

névjegyzék készítése a tanulókról, 
 a fenntartó felé való adatszolgáltatás, egyben felel annak helyességéért, - tanügyi számítógépes 

adatbázis (KR) kezelése, frissítése az adott tanévre, 
 a tanulók létszámnyilvántartásának vezetése, 
 a tanulók leszámolásának intézése, 
 bizonyítvány másodlat kiállítása kérelem alapján, - a tanulók TAJ számának nyilvántartása és 

lejelentése, - a tanulók oktatási azonosító számának nyilvántartása, 
 tanügyi dokumentumok biztonságos tárolása, kezelése. 
 Elvégzi a közalkalmazotti kedvezményes utazásra szolgáló igazolványok kiadásával kapcsolatos 

feladatokat. 

 Felelős az iskolatitkári iroda szekrényeinek, valamint az irattár rendjéért. 
 Felelős az iroda technikai berendezéseinek megfelelő működéséért, azok időszakos 

karbantartásáról gondoskodik. 
 Munkaköre bizalmas jellegű, ezért a munkavégzése során tudomására jutott információkat 

hivatali titokként kell kezelnie. 
Munkakörülményei 

 Letöltött munkaidejét jelenléti íven köteles jelölni. 
 Munka alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni. 

 Szabadságot, távollétet részére az igazgató engedélyezhet. Akadályoztatását is neki kell 
bejelentenie. 

 Feladatainak ellátásához az iskola számítógépét internet-hozzáférési lehetőséggel veszi igénybe. 
Felsoroltakon kívül az intézmény igazgatója megbízhatja az intézmény érdekében elvégzendő egyéb 
feladatokkal is. 

 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 
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Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

DOLGOZÓ NEVE:   

EGYSÉG:     Intézményi Gondnokság 

BEOSZTÁS:     Karbantartó 

 

 

Szervezeten belüli elhelyezkedése:  technikai dolgozó 

Munkáltatója:    igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  gondnok 

Kötelezettség általános leírása: 
 Karbantartási és egyéb fizikai munkák 

Kapcsolódó feladatok: 
 Biztosítja az oktató-nevelő munka zavartalanságát, ennek érdekében: 
 Elvégzi a szakképzettségének megfelelő és a nagyobb szakképzettséget nem igénylő javításokat. 
 Rendszeresen ellenőrzi a világítás, ablakok – ajtók zárait, a vízrendszert, a WC-ket, festés időközi 

javítását. 
 Besegít a takarítóknak (pl. ablakok le- és felszerelésében stb.) 
 Karbantartja a kerti csapokat, a kerítést, kapukat, stb. 
 Esetenként besegít – kazánházi meghibásodás esetén – a karbantartási munkába, a zavar 

elhárításába. 
 Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába, irányításába. 
 Alkalmanként a munkakörébe nem tartozó munkát is köteles elvégezni. 
 Elvégzi a gondnok által rábízott feladatokat. 
 Betartja a munkahelyi szabályokat. 

 Egyéb feladatok: 
 Köteles a karbantartó műhely rendjéről, a munkagépek karbantartásáról gondoskodni. 
 A felsoroltakon kívül az Intézmény igazgatója, gazdaságvezetője megbízhatja az iskola érdekében 

elvégzendő egyéb feladatokkal. 

 Munkavégzése során be kell tartani a Szervezeti Működési Szabályzatban, valamint az egyéb 
szabályzatokban foglaltakat is. 

Kapcsolatot tart: 

 Számára utasítást az igazgató, a gazdaságvezető és a közvetlen munkahelyi vezető adhat. 
Munkakörülmények: 

 Munkáját a karbantartó műhelyben végzi illetve az Intézmény területén illetve telephelyeken. 
Munkaideje:  40 óra /hét 
 Naponta: 7.00 – 15.30 

 

 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 
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Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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Munkaköri leírás 

 

 

Dolgozó neve:  

Munkahelyi evség:   tangazdaság (dísznövény kertészet) 
Beosztása:    kertész szakmunkás 
Szervezeten belüli elhelyezkedése: technikai állományú dolgozó 

Munkáltatója:   igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője: telepvezető 

Kötelezettség általános leírása: 
 az iskola tangazdaságának dísznövény kertészeti ágazatában a szakirányú munkák elvégzése. 

Kapcsolódó feladatok: 
 dísznövény-kertészeti és kertészeti növények ápolási munkáinak ellátása  
 magvetések, szaporítások elvégzése áru előkészítése értékesítésre, értékesítés  
 adminisztrációs feladatok ellátása (szállítólevél kiállítása, munkanapló vezetése)  
 a területen lévő eszközök, termékek állag és vagyonvédelme  
 a munkaterületen lévő technikai eszközök működésének ellenőrzése (fűtés, szellőzés, öntözés 

stb.), meghibásodások jelzése, kijavítása vagy kijavíttatása. 
 a szakterületen gyakorlatot teljesítő tanulók munkájának figyelemmel kísérése, problémák jelzése 

a szakoktatók illetve a telepvezető felé  
 a növények kórokozóinak és kártevőinek figyelése, kártétel jelzése  
 a telephely területének karbantartása, a park gondozása (sövény- és fűnyírás stb.)  
 közreműködés a fóliasátor építésénél, karbantartásánál 
 Egyéb feladatok  
 túlmunkát a szakmai igazgatóhelyettes és/vagy a telepvezető előzetes utasítása alapján láthat el  
 a fentieken kívül köteles mindazon feladatot ellátni, amellyel a szakmai igazgatóhelyettes és/vagy 

a közvetlen munkahelyi vezetője megbízza  
 munkavégzése során be kell tartani az SZMSZ-ben, valamint egyéb szabályzatokban foglaltakat 

Kapcsolattartás: 
 szakmai igazgatóhelyettessel, műszaki vezetővel, szakoktatókkal 
 az ágazat többi dolgozójával, biztonsági-őrszolgálattal 

Munkakörülmények: 
 Nadapi út telephely (Vírus”) területe, szociális helyiségekkel 

Munkaideje: 40 óra/hét 
Hétfő: 7 30-19 30 (12 óra) 
Kedd: szünnap 

Szerda: 11 30-1930 (8óra) minden második 
héten 

Csütörtök: 7 30-19 30 (12 óra) 
Péntek: szünnap 

Szombat: szünnap 

   Vasárnap: 7 30-19 30 (12 óra) 
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 Minden hónap első hétvége: a vasárnapi és szombati munkanap cseréje munkatársával. 
 Amennyiben az iskola és a fenntartó érdeke megkívánja, valamint a szakterület 

szerkezetváltozása szükségessé teszi, vállalja az éves munkaidőkeret alkalmazását a vonatkozó 
törvényi előírások szerint 

 Különösen fontos feladatok, valamint váltótársa munkából való kiesése esetén (szabadság, 
betegség) a munkaidő beosztás a heti 40 óra idókereten belül változhat, mely változást a 
telepvezető és/vagy a szakmai igazgatóhelyettes rendelheti el. 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 

Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

DOLGOZÓ NEVE:   

BEOSZTÁS:  konyhai dolgozó 

Szervezeti egység:  
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Igazgató 

Utasítási jogkör gyakorlója: Gazdasági vezető 

 A munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:  
 Munkavégzéshez köteles az előírásoknak megfelelő ruhát kell viselni! Utcai cipő, papucs 

használata nem megengedett. (zárt cipő, csúszásmentes talp szükséges) 
 A munkavédelmi szabályokat betartja és betartatja. Betartja a munkafegyelmet, a közösségi élet 

magatartási szabályait és az egészségügyi előírásokat. 
 Használati előírás szerint működteti a konyhai gépeket. 
 Betartja az élelmiszerek tárolására, melegen tartására, hűtésére vonatkozó szabályokat. 
 A kiszolgált ételekből – szabályos mintavételezéssel – azonnal mintát vesz, és azt fel címkézve, 

48 órán át, elkülönítetten, hűtőszekrényben megőrzi. 
 A konyhába idegeneket nem enged be, 
 Tisztántartja a melegítő konyhát és mellékhelyiségeit, naponta felmossa a padozatot fertőtlenítő 

oldattal. 

 A szemetes edényeket naponta kimossa, fertőtleníti. 
 Péntekenként nagytakarítást végez, melynek során fertőtlenítő oldattal lemossa a csempéket, 

kimossa a hűtőszekrényeket, berendezési tárgyakat. A berendezési tárgyak, eszközök tisztítását és 
fertőtlenítését is elvégzi. 

 Betartja a HACCP előírásait, vezeti a HACCP dokumentációit. 
 Az ételhulladékos edényt minden héten szerdán, este a konyha hátsó bejárati ajtaja elé kiteszi. 
 Napi váltásban dolgozik 

Reggeli: 05.30-07.30-ig (2 óra) 
 Előkészíti és kiosztja a reggelit 
 A felvágottat, zöldségféléket felszeleteli. 
 Kakaót, teát készít. 
 Összegyűjti az ételhulladékot és a tároló edénybe teszi. 
 A szennyeződött edényeket, eszközöket a közegészségügyi előírás szerint mosogatja (több fázis). 

Ebéd: 11.00-15.00 óráig (4 óra) 
 Előkészül a főétkezéshez 

 A meleg ételek mellé kiadandó savanyúságot előkészíti és kiadagolja, 
 A gyümölcsöt megmossa, 
 A tiszta tányérokat és evőeszközöket előkészíti, 
 Az étkező asztalokra kancsókba tiszta vizet tesz, 
 A kenyeret kikészíti, 
 Tálalja és kiosztja a készételt ügyelve az egységes adagokra. 
 A szállító által biztosított ebédet az utolsó diák étkezéséig melegen tartja. 
 Összegyűjti az ételhulladékot és a tároló edénybe teszi. 
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 A szennyeződött edényeket, eszközöket a közegészségügyi előírás szerint mosogatja (több fázis). 
Vacsora: 17.30-19.30-ig (2 óra) 

 Előkészíti és kiosztja a vacsorát 
 A felvágottat, zöldségféléket felszeleteli. 
 Meleg vacsora esetén a szállító által hozott ételt melegen tartja az utolsó diák érkezéséig. 
 Összegyűjti az ételhulladékot és a tároló edénybe teszi. 
 A szennyeződött edényeket, eszközöket a közegészségügyi előírás szerint mosogatja (több fázis). 

Közvetlen felettese - utasítási, ellenőrzési jogkör gyakorlója: gazdasági vezető 

Közvetlen beosztottja: nincs 

Helyettesítője: konyhai dolgozó 

Helyettesít: konyhai dolgozót 
 Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri 

feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 
 A munkakör betöltésének képzettségi feltétele: szakképzettséget nem igényel, 8 általános 
 A munkavégzés helye:  Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium2481 Velence, Ország u. 19, melegítőkonyha 

A munkaidő: napi 4 óra 

Munkarend: hétfő-csütörtök:  Reggeli: 05.30-07.30-ig (2 óra) 
    Ebéd: 11.00-15.00 óráig (4 óra) 
    Vacsora: 17.30-19.30-ig (2 ór 
Péntek:  konyhai dolgozó1: reggeli:  05.30-07.30-ig (2 óra); ebéd: 11.00-13.00-ig (2 óra) 

konyhai dolgozó2: ebéd: 11.00-15.00-ig (4 óra) 
 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

DOLGOZÓ NEVE:   

EGYSÉG:     Intézményi Gondnokság 

BEOSZTÁS:     Portás 
Szervezeten belüli elhelyezkedése: technikai dolgozó 

Munkáltatója:    igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  gondnok 

Kötelezettség általános leírása: 
 Felelős a portaszolgálat rendjére kiadott intézkedésben foglaltak betartásáért. 

Kapcsolódó feladatok: 
 Továbbá felelős: 
 A szolgálati ideje alatt történt személy- és vagyonmozgások figyelemmel kíséréséért, annak 

előírásszerű nyilvántartásáért. 
 A főbejárati sorompó és a hátsó kapu zárva tartásáért. 
 Az Intézmény vagyontárgyainak az intézmény területéről történő kivitelének szabályszerűségéért. 
 A telefonközpont kezeléséért. 
 Az Intézményhez érkezők udvarias fogadásáért, az érkezés telefonon történő jelzéséért, fogadás 

esetén azok eligazításáért. 
 Az érkezett küldemények átvételéért, annak továbbításáért. 
 A felelősségére bízott kulcsok megőrzéséért, előírásszerű nyilvántartásáért, tárolásáért és 

kiadásáért. 
 A szolgálati napló, a technikai dolgozók egy részének munkaidő-nyilvántartásának vezetéséért. 
 Az őrizetére bízott tűzrendészeti és egyéb kulcsok megőrzéséért, kezeléséért. 
 Munkaidő végeztével az intézmény épületeiben a fogyasztók üzemen kívül helyezésének, az 

épületek, raktárak, tantermek, irodák, telephelyek stb. zárásának ellenőrzéséért. 
 A hatáskörében megszüntethető rendellenességek kiküszöböléséért. 
 A hatáskörét meghaladó rendellenességek igazgató, gondnok vagy gazdaságvezető részére 

történő azonnali jelzéséért. 
 A szolgálati ideje alatti rendellenességek szolgálati naplóban való rögzítéséért. 
 Tűz esetén a tűzoltóság (egyidejűleg az igazgató, a gondnok vagy gazdaságvezető riasztásáért). 
 Betörés észlelése esetén a rendőrség (igazgató, gondnok és gazdaságvezető) riasztásáért, a 

helyszín biztosításáért. 
 Az Intézmény területén a dolgozókon és a tanulókon kívül csak az igazgató engedélyével 

tartózkodhatnak idegenek (látogatók). 
 Az Intézmény dolgozói hétvégén – munkaidőn kívül – bejelentésre kötelezettek, amennyiben az 

iskolában szeretnének tartózkodni. 
 

 Munkaköri feladatai: 
 Munkaidejében köteles a portán tartózkodni. 
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 Amennyiben az iskola munkarendjének megfelelő időben munkahelyét mégis el kell hagynia (ez 
max. 20 percben engedélyezett), távollétére (a telefonközpont kezelése, illetve a személyi- és 
vagyonmozgások követése miatt) köteles helyettesről és annak eligazításáról gondoskodni. 

 Munkaköri feladatait részletesen a portaszolgálat rendjére kiadott intézkedés tartalmazza, 

melynek erőírásait maradéktalanul betartani köteles. 
 Munkakörébe nem tartozó egyéb feladatokkal csak az igazgató, illetve a gazdaságvezető 

megbízása alapján bízható meg. 
Egyéb feladatok: 

 Intézményi és engedélyezett magánjellegű rendezvények megtartása során, valamint a rendezvény 
lebonyolításáért felelős személy, illetve az igazgató előírásainak megfelelően köteles eljárni. 

 A munkaköri leírásban rögzítettek betartása érdekében a TO-KEN Vagyonvédelmi Kft. 
illetékeseivel együttműködni köteles. 

 Munkavégzése során be kell tartania a Szervezeti Működési Szabályzatban, a Portaszolgálati 
Szabályzatban, valamint az egyéb szabályzatokban foglaltakat is. 

Kapcsolatot tart: 

 Az Intézmény vezetőivel, középvezetőivel. 
 Számára utasítást az igazgató, a gazdaságvezető és a közvetlen munkahelyi vezető adhat. 

Munkakörülmények (munkahelye): 
 A főbejáratnál lévő épület porta helyiségében. 

 

Munkaideje:  Minden második nap 7.00 – 19.00 

 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

DOLGOZÓ NEVE:   

EGYSÉG:     Intézményi Gondnokság 

BEOSZTÁS:     Raktáros 
Szervezeten belüli elhelyezkedése: technikai dolgozó 

Munkáltatója:    igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  gondnok 

Kötelezettség általános leírása: 
 Ellátja a rábízott raktározási feladatokat 

Kapcsolódó feladatok: 
 Gondoskodik a rábízott raktárak tisztaságáról. 
 Az anyagokat, szerszámokat a megfelelő raktárba helyezi el, betartja a munka- és tűzvédelmi 

utasításban foglaltakat. 
 Szabályszerűen vezeti az anyag bevételezési és kiadási nyomtatványokat és a többi raktározáshoz 

kapcsolódó nyomtatványt. 
 Betartja a raktár kiadási időpontjait. 
 Elvégzi a selejtezési és leltározási feladatokat. 

Egyéb feladatok: 
 A felsoroltakon kívül az intézmény igazgatója, gazdaságvezetője, gondnoka megbízhatja az iskola 

érdekében elvégzendő egyéb feladatokkal. 
 Munkavégzése során be kell tartania a szervezeti és működési szabályzatban, valamint az egyéb 

szabályzatokban foglaltakat is. 
Kapcsolatot tart: 

 Az intézmény vezetőivel, középvezetőivel. 
 Számára utasítást az igazgató, a gazdaságvezető és a közvetlen munkahelyi vezető adhat. 

Munkakörülmények: 
 Műhely épületben található raktár 

Munkaideje:  40 óra /hét 
 Naponta: 7.00 – 15.30 

 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 
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 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

DOLGOZÓ NEVE:   

EGYSÉG:     Intézményi Gondnokság 

BEOSZTÁS:     Takarító 

Szervezeten belüli elhelyezkedése:  technikai dolgozó 

Munkáltatója:    igazgató 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  gondnok 

Kötelezettség általános leírása: 
 A részére kijelölt terület naponta történő takarítása, tisztántartása. 
 Munkáját úgy kell ellátnia, hogy az első tanítási óra előtt egy órával készen legyen. 

Kapcsolódó feladatok: 
 A munkaterületéhez tartozó zárt helyiségek (szertárak, könyvtár, stb.) takarítását is elvégzi 

szükség szerint, a szaktanár kérésére. 
 Különös gondot fordít a szociális helyiségek, zuhanyzók, öltöző, WC-k takarítására, 

fertőtlenítésére, szagtalanítására. 
 Az ablakok tisztítását folyamatosan köteles végezni, valamint az ajtók lemosását is. 
 A munkaterületén elhelyezett virágok öntözését és portalanítását köteles ellátni. 
 A naponkénti takarításon felül évente háromszor, általános nagytakarítást kell végezni a (tavaszi, 

nyári, téli) szünetekben. 
 Bármilyen rongálás, rendellenesség észrevétele esetén köteles azonnal jelenteni a közvetlen 

vezetőjének. 
Egyéb feladatok: 

 Munkaköre ellátásához bizalmi felelősséggel tartozik. 
 Indokolt esetben a takarító munkakörébe nem tartozó munkát is köteles átmenetileg elvégezni 

(portai ügyelet, irodatakarítás stb.). 
 A felsoroltakon kívül az Intézmény igazgatója, gazdaságvezetője megbízhatja az iskola érdekében 

elvégzendő egyéb feladatokkal. 
 Munkavégzése során be kell tartania a Szervezeti Működési Szabályzatban, valamint az egyéb 

szabályzatokban foglaltakat is. 
Kapcsolatot tart: 

 Számára utasítást az igazgató, a gazdaságvezető és a közvetlen munkahelyi vezető adhat. 
Munkakörülmények: 

 Iskolaépület, I. emelet 
 Teljes körű felelősséggel tartozik (raktárból felvett) a munkája során használt vegyszerek 

szabályszerű kezeléséért és biztonságos tárolásáért. 
Munkaideje:  40 óra /hét 

 Naponta: 5.30 – 13.30 (2016. augusztus 31-ig) 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
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 ……………………………………………… 

 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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Munkaköri leírás 

 

 

Dolgozó neve: 
Egység:    iskolaépület, gépíró szoba 

Szervezeten belüli elhelyezkedése: Technikai dolgozó 

Közvetlen munkahelyi vezetője:  igazgatóhelyettes 
Kötelezettség általános leírása: 

 Feladatait e munkaköri leírás és az  Intézményi Ügyiratkezelési Szabályzat szerint végzi. 
 Végzi a gépírással, fénymásolással, tisztázással kapcsolatos feladatokat a tantestület és a gazdasági 

hivatal igénye alapján. 
 Tanmenetek, év eleji órarend, tantárgyfelosztás gépelése. 
 A fontosabb ügyiratok számítógépben való rögzítése. 
 Átveszi az iskolatitkártól a leveleket, majd iktatja, a kijelölt személy részére átadja, az 

iktatókönyvben aláíratja.  
 Postázásra előkészíti az intézettől kimenő hivatalos leveleket, melyet a kijelölt személy elvisz a 

Postahivatalba. 

 Végzi a bélyeg-felhasználási elszámolási teendőket, melyért teljes körű felelősséggel tartozik. 
 Az iskolarendszerű képzés szakmai vizsga gépelési vizsgaanyagait előkészíti. (elmélet, gyakorlat) 
 Tételsorok és osztályozó ívek a vizsgabizottság részére, valamint a húzó tételek is. 
 Ügyrendileg az irattározási ügyiratokat naprakészen vezeti. 
 Az Iskola éves programjának havonkénti lebontása minden hónap utolsó hetében kiosztja a 

területvezetők részére. (előzetesen bekért program alapján!) 
 Nevelési értekezletek, fegyelmi tárgyalások jegyzőkönyvvezetése, jegyzőkönyv elkészítése. 
 Számítógépes adatbázisok naprakész kezelése (KIR, TANINFORM). 
 Helyettesíti az iskolatitkárt (betegség, szabadság vagy egyéb akadályoztatás esetén.): bejövő, 

kimenő telefonhívások lebeszélése, továbbítása, a szigorú számadású nyomtatványok kiadása, 
visszavétele, nyomtatványok kitöltése, fénymásolás. 

Egyéb feladatok: 
 túlmunkát az igazgatóhelyettes adhat iskolai végzettségének megfelelően. 

Kapcsolatot tart: 

 igazgatóval, igazgatóhelyettessel, gazdaságvezetővel és a gyakorlati oktatásvezetővel. 
Munkakörülmények: 

 Iskolaépületében  elhelyezkedő gépíró szoba, ahol  bizalmas iratanyagok készítésekor csak 
egyedül tartózkodhat a szobában, illetve a megbízott személy. 
Munkaideje:  40 óra /hét 

  Naponta: 7.00 – 15.30 

 

Járandósága: 
 Megegyezés szerinti bér és a feltételek megléte esetén különféle pótlékok 

 

Velence, 20…. 
 ……………………………………………… 
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 közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkaköri feladataimat megismertem, a munkaköri leírást átvettem: 
Velence, 20… 

 ………………………………………..…….. 
 dolgozó aláírása 

 ………………………………………..…….. 
 igazgató 

 

 

 

Készült:  3 példányban 

  Egy példány: 3 lap 

Kapja:   1. sz. pld. munkavállaló 

  2. sz. pld. személyügyi gyűjtő 

  3. sz. pld. irattár 
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3. SZ. MELLÉKLET - HÁZIREND 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

A 

Kisalföldi ASzC 

 

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 

  
  

HÁZIRENDJE  
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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK  

  

Ezen házirend:  
 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 

készült.  
A házirendet az iskola és a kollégium oktatói testülete készítette és fogadta el, a diákönkormányzat, 
valamint az iskolaszék egyetértési jogot gyakorolt. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán 
alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: 
tanulóra, oktatóra és más alkalmazottra is.  
11.1  

 

2. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK  

 

2.1 A tanulók jogai  
Az iskola minden tanulójának joga, 
hogy:  

• színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,   
• igénybe vegye - ellenszolgáltatás nélkül - az iskola, illetve a kollégium létesítményeit, 

berendezéseit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, 
tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés az előírt feltételekkel),   

• tanulószobai ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön,  
• személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak 

számára,  
• érdemjegyeiről, az oktatói bejegyzésekről, az őt érintő döntésekről folyamatosan értesüljön,  
• vallási és világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák,  
• részt vegyen tanulmányi versenyeken,   
• csak napi 2 témazárót írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet az oktató legalább 2 tanítási órával 

előre jelez,  
• kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,  
• tantárgyat, szakképzési modult választhasson, amennyiben a tanterv tartalmaz szabadon 

választható tantárgyakat, szakképzési modulokat  
• szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, 

az iskolavezetés segítségét kérheti,   
• véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos 

kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,   
• választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,   
• kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) 

létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,   
• kiérdemelt kedvezményekben részesülhessen, jutalmat és elismerést kaphasson, tanulmányi, 

tanulói szerződést köthessen, szabad idejében munkát vállalhasson,   
• egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje oktatói, osztályfőnöke, oktatója, az iskolaorvos, 

illetve az iskolavezetés, a kollégiumvezetés segítségét,   
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• családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - kedvezményekben, szociális 
támogatásban részesüljön,  

• fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhasson,  
• kérhesse áthelyezését más iskolába.  
  

 

11.1.1 2.2 Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok  
Az iskolába beiratkozott tanulók jogaikat az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják.  
 

2.2.1 Diákönkormányzat  
Az iskolai, valamint a kollégiumi Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a 
Diákközgyűlésen történik.  
Az iskolai tanulói közösségei az életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) 
keresztül érvényesíthetik jogaikat. A közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések 
szerint alakítják ki, melyhez az iskola - a lehetőségeihez képest - minden szükséges feltételt biztosít.  
A tanulók nagyobb közösségének minősül legalább 100 fős csoport, illetve az azonos évfolyamon 
tanulók, vagy azonos szakmát különböző évfolyamon tanulók. Kollégiumban tanulók nagyobb 
közösségén egy lakószint létszámát értjük (kb. 50-80 fő).  
A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a 
Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való 
részvételüket. A Diákönkormányzatnak joga van a vélemény-nyilvánításra az alábbi témákban:  

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésékor, elfogadásakor,  

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, megszervezésekor,  
• a kollégiumi elhelyezés iránti kérelem elbírálása elveinek meghatározásakor,  
• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításakor,  
• a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor, a házirend, az SZMSZ, a kollégiumi 

napirend módosítása, fegyelmi tárgyalás, tanulók jutalmazása.  
A Diákközgyűlést évente kettő alkalommal kell szervezni. A megbeszélésre kerülő témákat és az 
időpontot 15 nappal korábban a diákokkal tudatni kell. A részvétel az érintett oktatónak és az 
osztályonként kijelölt tanuló(k)nak kötelező. A gyűlésen hozott döntések utáni többségi szavazást 
mindenkinek el kell fogadnia.  

Rendkívüli alkalomból a közgyűlés, mind az oktatói testület, mind a tanulók javaslatára összehívható.  
 

2.2.2 Tantárgyválasztás, diákkörök létrehozásának, azok kiválasztásának rendje  
Amennyiben a tanterv szabadon választható tantárgy(ak)at, szakképzési modult ír elő, a tanulók az előző 
tanév végéig írásban jelzik a választott tantárgyat. A választható tantárgyak oktatásának feltétele, hogy a 
jelentkezők létszáma elérje az előírt minimális csoportlétszámot, ami az osztálylétszám 50%-a.  

 

Minimum 10 fő tanuló kezdeményezheti kollégiumi diákkör létrehozását, melynek célkitűzései 
megfelelnek az iskola Oktatói Programjában foglaltaknak, és tevékenységével nem sérti a Házirend 
szabályait.  

• Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.   
• A diákkört csak oktató irányíthatja, vezetheti.   

• A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit.  
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A tanulónak joga van részt venni az iskolában – kollégista tanulónak a kollégiumban – szerveződő 
bármilyen szakkör, érdeklődési kör tevékenységében, valamint a kulturális- és sportrendezvényeken.  A 
tanuló oktatójánál jelentkezik – írásban – a választott foglalkozásra, melyen ezt követően a részvétele 
kötelező. A kollégista tanulónak legalább egy foglalkozásra kötelező jelentkezni, a választhatók közül.  
 

2.2.3 Jogorvoslati jog gyakorlása   
Az iskola minden tanulójának lehetősége van jogsérelme esetén oktatói, osztályfőnöke, illetve az 
iskolavezetés, a kollégiumvezetés segítségét kérni. A tanulók az esetleges jogsérelmek orvoslására 
szóban vagy írásban tehetnek fel kérdéseket, fogalmazhatják meg panaszaikat, javaslataikat. Lehetőség 
van erre az évente kettő alkalommal megtartandó iskolai, kollégiumi diákközgyűlésen is.  
 

2.2.4 A tanulók tájékoztatása, vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása  
Az emberi méltóság tiszteletben tartásával az iskola, kollégium minden tanulójának joga van kulturált, 
építő jellegű véleményét, észrevételeit kifejteni az osztályát, szobaközösségét, nevelési csoportját, illetve 
az egész iskolát, kollégiumot érintő kérdésekben, valamint véleményt nyilváníthat az őt nevelő és tanító 
oktató munkájáról; az iskola, kollégium működéséről, továbbá tájékoztatást kaphat a személyét és 
tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tehet, kérdést intézhet oktatóihoz, illetve 

az iskolavezetéshez, a kollégium vezetőjéhez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül 
érdemi választ kell kapnia. A tanulók az alábbi formákban nyilváníthatnak véleményt és kapnak 
tájékoztatást az őket érintő kérdésekről:  

• az osztályfőnökök útján  
• a DÖK útján  
• közvetlenül az igazgatótól  

 

2.2.5. Vagyoni jog gyakorlása 

A tanulót vagyoni jog nem illeti meg. 
 

2.2.6 Kedvezményes étkezés   
A szociálisan rászorultak számára – a lehetőségek szerint – kedvezményes étkezést biztosíthat az iskola 
(a kollégista tanulók számára is). A kedvezményezettek körét az osztályfőnökök az igazgató 
közreműködésével állapítják meg.  
 

2.2.7 A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái   
Iskolánk világnézetileg semleges intézmény. A tanulók szabadidejükben, szabadon gyakorolhatják 
vallásukat, nemzetiségi hagyományaikat.  
 

A kollégiumra vonatkozó sajátos szabályok 

 

2.2.8 Kollégium  
Az iskola minden tanulónak kollégiumi ellátást biztosít, írásban – az erre rendszeresített 
formanyomtatványon – benyújtott igénylés alapján. Túljelentkezés esetén a jogosultság megállapítása az 
állandó lakhelytől való távolság, valamint az egy főre eső családi jövedelem alapján történik. A kollégium 
együttműködő, pedagógiailag szerves legkisebb egysége a csoport.  
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2.2.9 A magánlakáshoz való jog   
A kollégium megteremti a tanulók lakhatási lehetőségét, értékei védelmének lehetőségét: zárható egyéni 
szekrény, zárható széf és napközben zárható szobaajtó. (A széfkulcs elvesztése esetére a kollégiumba 
lépéskor 2 000 Ft-ot kell letétbe helyezni, melyet a kollégiumból való kilépéskor a tanuló visszakap.)  
 A lopás, betöréses lopás esetén a tanuló vagy törvényes képviselője, rendőrségi feljelentéssel élhet.  A 
lakószobában elektromos berendezés a tűz- és balesetvédelmi utasítás betartása mellett használható: 

ébresztő-, borotválkozó-, hajszárító készülékek.   
A kollégiumban az ételmelegítéshez szolgálnak szintenként a mikrohullámú sütők. A szobákban ezek, 
illetve más sütő-főző eszköz használata tilos.  
A lakószobába pedagógiai céllal (jelen házirend betartásának ellenőrzése miatt, vagy nevelési szándékkal) 
a kollégiumi oktatói testület tagjai bármely időpontban jogosultak belépni. Bezárt szobát az ellenőrzés 
után kötelező visszazárni.   
Oktató a tanuló személyes tárgyait, amelyek a bezárt szekrényben vannak elhelyezve, ellenőrzési céllal is, 
kizárólag csak az illetékes tanuló jelenlétében tekintheti meg, ezt a tanuló nem tagadhatja meg.  
A lakószobába takarítási céllal a takarítónő bemegy, takarítás után az ajtót köteles visszazárni.  
A kollégium minden tagjának jogában áll vendéget fogadni az erre kijelölt helyen (aula, étkező). A 
szobába felmenni a vendégnek csak előzetes oktatói engedéllyel lehet.  
Amennyiben iskolai kötelezettsége van a kollégiumi tanulóknak, a megelőző éjszakán a kollégiumnak 
megfelelő ellátást kötelező biztosítani számukra. 
 

2.2.10 Kollégiumi térítési díj   
A kollégiumi ellátás ingyenes. Az élelmezésért fizetni kell térítési díjat.  A vonatkozó rendelkezések 
értelmében a kollégiumi ellátást igénybevevő tanulók, csak az élelmezésért fizetnek térítési díjat, (a 
kollégium további szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe).   
A térítési díj befizetése a tárgyhó 15-ig a gondnokságon, vagy postai csekken történik.   
Az étkezési térítési díj mértékét a mindenkor érvényben lévő rendeletekben, jogszabályokban rögzített 
normáknak megfelelően kell meghatározni. Az étkezési-térítési díjat azokra a napokra kell fizetni, 
amikor a tanuló a kollégiumban tartózkodik, kivéve, ha a tanuló távolmaradását két munkanappal 
korábban jelzi és étkezését az élelmezési díj beszedéssel megbízott dolgozónál előre lemondja. Váratlan 
esemény (pl. megbetegedés) esetén reggel 7.30-ig kell lemondani az étkezést.  
A tanuló kollégiumi tagságát étkezési-fizetési hátralék miatt az igazgató megszüntetheti - a tanuló, 
valamint a szülő eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után.  
A szociálisan rászoruló tanulóknak a kollégium segítséget nyújt a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzatnál szociális segély – mint kollégiumi étkezési díj – megpályázásához.  

 

2.2.11 Eltávozások, távolmaradások rendje 

A kollégium területét elhagyni csak engedéllyel lehet, és a meghatározott időpontra vissza kell érni. A 
kimenők és eltávozások engedélyezése a szintenkénti főügyeletes oktató hatásköre. A kimenőről, vagy 
eltávozásról visszaérkezve a kollégista köteles jelentkezni a kimenőjét engedélyezőnél. Általános kimenő 
időtartama: minden munkanapon az iskolai vagy gyakorlati oktatás befejezésétől az első szilencium 
kezdetéig, 15.50-ig Velence város és Kápolnásnyék nagyközség területére szól. A szabad szilenciumos 
kollégistáknak 16.50 óráig tart az általános kimenő időtartama.   
Rendkívüli kimenőt és eltávozást a főügyeletes oktató indokolt esetben, illetve szülő vagy gondviselő 
kérésére Velence város területének elhagyására is adhat.  
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Kimenő/eltávozás alkalmával a kollégium tagja a főügyeletes oktató által aláirt, a dátumozott, arcképes 
kollégiumi tagsági igazolványát leadja a portára, visszaérkezésekor a tagsági igazolványát visszakéri, és 
jelentkezik a főügyeletes oktatónál.  
A kötelező tanulási idő után, a főügyeletes oktatóval egyeztetve, kimenőt lehet kérni Velence város 
területére, de legkésőbb 20.00 óráig vissza kell érkezni a kollégiumba. (A tartózkodási helyet a 
főügyeletes oktatónak be kell jelenteni és a kollégiumi igazolványt a portán le kell adni.)  
 

 

2.2.12 A kollégiumból történő hazautazás rendje   
A kollégiumból minden hét végén haza lehet utazni. A hazautazás megtiltása csak rendkívüli 
közegészségügyi, vagy természeti katasztrófa esetén, valamint rendészeti okokból lehetséges.  
 

2.2.13 A kollégiumi tagság megszüntetésének rendje  
A kollégiumi tagság tanév közbeni megszüntetését a kollégium tagja 18 éves kor alatt szülői 
jóváhagyással – az erre rendszeresített formanyomtatványon – a kollégium vezetőjétől kérheti. 18 éves 
életkor felett ehhez az érintett kollégiumi tanuló írásbeli kérelme is elfogadható.  
A kollégiumot végleg elhagyó tanulók kötelesek a részükre kiadott felszerelési tárgyakkal elszámolni, 
illetve azokat leadni.  

 

2.3  A tanulók 
kötelességei  

A tanuló kötelessége hogy:  
• betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,   
• tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, oktatóit, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi 

méltóságukat, jogaikat ne sértse,  
• vegyen részt a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gyakorlaton,   
• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően - 

tanulmányi kötelezettségének,  
• érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében,   
• az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az 

iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,   
• tartsa be a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,   
• a tanuláshoz, a gyakorlati foglalkozáshoz szükséges felszerelést hozza magával. A munkaruha 

hiánya a gyakorlati foglalkozáson fegyelmi vétségnek számít, így 3 alkalom után (mely megfelel a 
20%-os gyakorlati hiányzásnak) a tanuló iskolai jogviszonya megszűntethető. 

• minden olyan esetben, amikor a tanuló károkozó cselekedete miatt az iskolát anyagi kár éri a 
tanuló illetve a szülő kötelessége az anyagi károkat (pl. tárgyi eszköz értéke illetve beszerzési 
költsége, illetve egyéb hivatali díjak vagy büntetési tételek összege) megtéríteni.  

• segítse iskolánk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését,   
• védje saját és társai egészségét – ezért tilos a dohányzás (kivéve a nagykorú tanulóknak az iskola 

előtt kijelölt dohányzóhelyen 12 óra után), az egészségre káros szerek (alkohol, kábítószer) 
fogyasztása, birtoklása az iskola területén. Tilos ezen szerek hatása alatt az iskolába belépni.  

• az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő 
öltözékben jelenjen meg,   
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• az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg (fehér ing/blúz, sötét nadrág, 
vagy szoknya). 

 

11.1.2 2.4  Tanulói kötelezettségek teljesítése   
2.4.1 Foglalkozásokon való részvétel  

A tanuló köteles az órarend szerinti, valamint az általa tanév elején választott nem kötelező elméleti és 
gyakorlati foglalkozásokon részt venni, pontosan megjelenni.  

 

A kollégiumra vonatkozó sajátos szabályok 

 

A kollégiumban minden, a tanuló számára előírt nevelési órán, és a választott foglalkozásokon a 
megjelenés kötelező, felmentést csak a csoportvezető oktató adhat. Az előzetes felmentés kérés 
elmulasztása esetén az óráról való hiányzás fegyelmi büntetést von maga után.   
A kollégium minden munkanapon 16.00-tól, 18.30-ig (3 tanóra) szilenciumot biztosít tagjai számára.  
Ekkor a kollégium minden tanulója, a rá vonatkozó szabályok szerint, nyugodt körülmények között, 
csendben, a tanulószobában oktatói segédlettel tanul, elkészíti a házi feladatát, felkészül az iskolai, 
gyakorlati, tanműhelyi kötelezettségeire.  
 

 

2.4.2 A szilenciumi rend szabályozása 

A szilenciumon a kollégium minden tagjának a tanulmányi eredményétől függően és ennek alapján 
meghatározott mértékben kötelező részt vennie:  
- Három órás szilencium:  minden 9. osztályos az első félévben,  
 a felsőbb évfolyamok tanulói 2,7-es tanulmányi átlag alatt, vagy ha 

valamely tantárgyból elégtelenre állnak,  
- Két órás szilencium:  2,7 – 3,0 közötti tanulmányi átlagot elérő,  
- Egy órás szilencium:  3,1 – 3.5 közötti tanulmányi átlagot elérő  
- Szabad szilencium:   3,5 átlag feletti eredményt elérő kollégistára vonatkozik.  
A szabad szilenciumos tanuló 17.15 órától 18.00-ig a szobájában másokat nem zavaró elfoglaltságot 
végezhet, tanulhat. A kötelező csoportfoglalkozásról nem kaphat felmentést.  
A szilenciumi beosztáson a tanulmányi eredmény figyelembe vételével a csoportvezető oktató 

negyedévente változtathat.   
A szabadszilencium a házirend előírásainak megszegése esetén, bármikor visszavonható.  
A tanuló tanulási kötelezettségét a tanulóteremben, vagy – oktatói felügyelet mellett – a kollégium más 
helyiségében is teljesítheti.  
Ezen túlmenően a kollégium tagja saját beosztása szerint máskor is tanulhat, és jogában áll a tanulmányi 
munkájához oktatói segítséget kémi.  
Szükség esetén a tanuláshoz az esti órákban is igénybe vehető a tanulóhelyiség, egymás valamint a 
pihenő (alvó) társak nyugalmának zavarása nélkül.   
A kollégium minden tagjának joga van az egységes, nyugodt és megfelelő időtartamú pihenéshez.  
A kollégiumban 21.30-tól, reggel 6.00-ig a hálószobákban a pihenést biztosítani kell.  
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11.2  

11.3  

3. MUNKAREND 

11.4  

11.4.1 3.1 Az iskola munkarendje  

Az iskola éves munkarendjét az oktatói testület a diákönkormányzat egyetértésével határozza meg az 
iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli napok időpontjait a félév kezdetekor határozzuk meg. 
Ezekből tanévenként 1 tanítás nélküli nap programját a DÖK javaslata alapján hagyja jóvá az 
iskolavezetés.  
A tanítás általában 7.30 órakor kezdődik. A tanuló a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel, gyakorlati 
foglalkozás előtt 15 perccel érkezzen meg az iskolába, a tantermekben, illetve a gyakorlati 
gyülekezőhelyen várja fegyelmezetten oktatóját a kezdés előtt legalább 5 perccel.  
A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A csengetési rend az 1. sz. 
mellékletben szerepel.   
 

3.1.1 Óraközi szünetek 

Szünetekben a tanulók a folyosón, jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak.   

A szaktantermekben és a szertárakban csak oktató jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.  
A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a 
testi épséget, vagy rongálást okozhat.  
Szünetekben az ügyeletes oktató rendelkezéseit be kell tartani.  
A tanulók hivatalos ügyeiket a szünetben intézhetik a titkárságon, a pénztárban, az élelmezésvezetőnél, 
stb. Oktatóikat az oktatói szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek.  
Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét, a műszaki vezetőt illetve a kollégium vezetőjét vagy 

helyettesét azonnal is megkereshetik.  
Az óraközi szünetekben az iskola tanulóinak rendelkezésére áll a büfé.  
 

11.4.2 3.2  A kollégium munkarendje  
A kollégium tanulmányi, szorgalmi időben tart nyitva a hét minden napján. A munkarend szerint a 
diákok vasárnap este 20 óráig érkeznek vissza. (Előzetes engedély alapján lehetőség van a hétfő reggeli 
visszaérkezésre.) Pénteken 15.30 óráig hagyják el a kollégiumot.  A kollégium élete a Napirend szerint 

folyik (3. sz. melléklet).  
 

4. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK  
 

11.4.3 4.1  Eszközök, felszerelések behozatalának, 
használatának szabályozása, védelme   
Az iskola, tanműhely, kollégium berendezési, felszerelési tárgyait, helyiségeit, eszközeit (televízió, 
interaktív tábla, projektor, videó, CD lejátszó, magnetofon, műszerek, túrafelszerelés, kerékpár) a tanuló 
az előírásoknak és az oktató utasításainak megfelelően kezelheti, ill. oktatói, szakoktatói felügyelet 
mellett rendeltetésszerűen, szabadon használhatja. Állaguk megóvásáért köteles általános felelősséget 
vállalni.   
Gondatlanságból okozott kárért a tanuló anyagilag, szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes 
kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős.  
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A károkozásról az oktató jegyzőkönyvet vesz fel, mely alapján az iskola, kollégium írásban értesíti a 
szülőt a döntésről. Az okozott kár meg nem térítése fegyelmi eljárást von maga után.   
Az iskolából, kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kivinni csak 
engedéllyel szabad.  

Sporteszköz (görkorcsolya, gördeszka) használata csak védőfelszereléssel, a tanítási órákon kívül, oktató 

felügyelete alatt engedélyezett.  
A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges 
tárgyak (mobiltelefon, rádió, magnó, számítógép, fényképezőgép, nagy értékű ékszer, játék, stb) 
iskolába, kollégiumba történő behozataláért az iskola, kollégium felelősséget nem vállal.  
Tilos az iskolába, kollégiumba behozni szeszes italt, a szervezetre káros élvezeti cikkeket, kereskedelmi 
célt szolgáló cikkeket, fegyvert, fegyvernek minősülő, vagy veszélyt hordozó (robbanó, szúró) 
eszközöket, valamint háziállatokat, akvarisztikus lényeket (halak, rágcsálók, rovarok).  
Ékszert a tanuló saját felelősségére hordhat. Gyakorlati foglalkozáson az oktató az ékszerviselést a 
munka- és balesetvédelmi előírások figyelembe vételével engedélyezheti vagy megtilthatja.  
A gépjárművel iskolába járás következtében bekövetkezett balesetért az iskola nem vállal felelősséget.  
A járműveket a porta melletti parkolóban kell leállítani, az iskola területén velük közlekedni tilos.  
Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.  
Tanórán a tanuló asztalán csak a tanítás-tanuláshoz szükséges, az oktató által megengedett eszközök 
lehetnek. Szórakoztató elektronikai eszközöket, mobiltelefont tanítási órára csak kikapcsolt állapotban 
szabad bevinni, az óra alatt ezeket a táskában kell tartani vagy a tanári asztalon rendszeresített tárolóba 
kell helyeznie. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a szilenciumra, gyakorlati foglalkozásra is. A fentebb 
említett eszközök indokolatlan használata fegyelmi vétségnek számít. 
 

11.4.4 4.2  Ellenőrző könyv  
Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely okmány. Az 
ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti.  
A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni 
és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles a szülővel, gondviselővel 
aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni.  
 

 

4.3   Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok  
Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben. 
Az a tanuló, aki a kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, kártérítést fizet.  
 

4.4  A számítógép-terem rendje   

Ld. 3. sz. melléklet  
 

11.4.5 4.5  Étkezések rendje  

Az étkezések ideje: naponta 12.30-tól 14.30-ig (pénteken 12.00-tól 14.30-ig)  

Étkezés közben vigyázni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat 
tisztán hagyva kell elhagyni az éttermet.  
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11.4.6 4.6  Egészségvédelem  

A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva iskolaorvosi 
rendelés van, melynek időpontjáról a tanulókat tanév elején hirdetmény útján értesítjük.  
Tanítási időben egészségügyi panaszokkal az ápolónő felkereshető: hétfő-csütörtök 7.30-tól 15.30-ig, 

pénteken 7.30-tól 13.00-ig. Ha indokoltnak látja, az ápolónő nyilvántartó könyvvel együtt kiküldi a 
tanulót az iskolaorvos rendelésére. A továbbiakban az ő utasításai szerint kell eljárni, javaslatára az 
osztályfőnök jóváhagyja az iskolából való eltávozást.  
 

 

Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a kollégiumban 

 

Betegség, rosszullét esetén a kollégium orvosa, szolgálati idején kívül a körzeti ügyelet elérhető az 
ügyeletes oktató (főügyeletes) közvetítésével.  
A kollégium orvosa javaslatot tehet betegszobai elhelyezésre, más intézményben történő gyógykezelésre 
(szakrendelő, kórház), illetve hazautazásra. A betegséget minden esetben az ápolónőnél kell jelenteni, s a 

továbbiakban az ő utasításai szerint kell eljárni.  
A fertőző beteget az erre kijelölt helyen el kell különíteni. A betegszobán tartózkodó tanuló köteles az 
orvos előírásait betartani és a betegszoba rendjéhez alkalmazkodni.   
 

11.4.7 4.7 Baleset- és tűzvédelem  
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor munka-, baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. 
Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének 
irányításával. Ugyancsak tanévkezdéskor a számítástechnikai és testnevelési foglalkozásokra vonatkozó 
előírásokat, valamint a különböző területeken, gyakorlóhelyeken végzett gyakorlati foglalkozásokra 
vonatkozó sajátos szabályokat a szakoktatók megismertetik a tanulókkal. Az oktatással kapcsolatos 
mindenfajta tevékenység során a tanulók óvják saját és társaik testi épségét. A tanulók az általuk észlelt 
baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket és veszélyforrásokat azonnal kötelesek jelezni az iskola 
valamely felnőtt dolgozójának.  
Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A 
menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. Tanévenként 
legalább 1 tűzriadó gyakorlatot kell tartani.  
 

Baleset-megelőzési, tűzvédelmi védő-, óvó előírások a kollégiumban 

 

A munkavédelmi-, tűzvédelmi- és a baleset-megelőzési szabályokat az iskolával közös a Szervezeti és- 

Működési Szabályzat tartalmazza. Megismertetésük a kollégiumi oktató feladata az első csoportgyűlés 
alkalmával, ahol a diákok aláírásukkal is igazolják az oktatás megtörténtét. Minden kollégista kötelessége, 
hogy az erre vonatkozó szabályokat megismerje és betartsa.   
Tűzrendészeti szempontból a lakószoba átrendezése, az ajtó belülről való bezárása szigorúan tilos. 
Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden kollégista köteles azonnal intézkedni. A tanuló a 
legközelebbi felnőttet, oktatót értesítse. Szükség esetén a portán keresztül hívható segítség.   
 

4.8  Helyiséghasználat rendje  
A tanterem, tanműhely, tanulószoba tisztaságát, rendjét óra, gyakorlati foglalkozás alatt meg kell őrizni. 
A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. A 
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rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó óra után is) a 
zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést.  
Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe mellett – 17 óráig tarthatók. 
A szalagavató ünnepség 22.00 óráig tarthat.  
A kollégium közös helyiségeinek használata során az alábbiak a mérvadók:  

• A szilencium alatt az osztályterem berendezéseiért és a tisztaságért az oktató a felelős.  
• A szabadidős felhasználás esetén – pl. TV szoba, klub – a károkozásért a tanulók felelősségre 

vonhatók. A terem kulcsát a tanuló is felveheti a szintügyeletes oktató tudtával és engedélyével. A 
foglalkozásokat 21.00-ig be kell fejezni. A rendért az a tanuló a felelős, aki a kulcsot felvette.  

Az ételmelegítő-teakonyha helyiség rendjéért, berendezésének állagáért az a tanuló felelős, aki a 
kulcsot felvette.  

• A kollégiumi szobákban étkezni, illetve romlandó ételt tárolni nem szabad!  A számítógépterem 
használatát külön szabályzat tartalmazza.  

• A fürdők, WC-k rendeltetésszerű használatáról a tanév elején kell oktatást tartani. A 
továbbiakban az okozott kárért, a nem megfelelő használat miatt okozott balesetért a tanuló 
felelősségre vonható.  

• A kollégium tagja köteles közvetlen környezetét (szoba, szekrény, ágy, folyosó, fürdő, mosdó, 
WC, közösségi helyiségek, kollégium külső körlete, kijelölt dohányzó hely) rendben és tisztán 
tartani. A kollégium közvetlen környezetének rendben tartása, takarítása, karbantartása külön 
beosztás szerint történik.   

• A kollégiumban a rend megőrzésének érdekében felnőtt és diákügyeleti rendszer működik. A 
felnőtt ügyeleti rend szervezője a kollégium vezetője, a diákügyeleti rend szervezője a 
diákönkormányzat és az ezért felelős oktató. A napi feladatok ellátásáért a soros ügyeletes oktató 

a felelős. Az ügyeletes oktató feladatait a munkaköri leírás alapján végzi. A kollégium 
létesítményei térítés ellenében kiadhatók. A szobák kiadása esetén a tanulók kötelesek azt 
vendégfogadásra alkalmassá tenni.  
 

4.9  A hetesek kötelességei  
A két hetes feladatát megosztva teljesíti.  

• Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit, (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a tiszta, 
kulturált környezetet.  

• Felügyelik az osztályt az oktató megérkezéséig.  
• Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.  
• Felírják a táblára a dátumot, az óraszámot és a hiányzók nevét.  
• Ha az oktató nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel megkeresik a 

szakoktatót, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek az oktató hiányát.  
• Az óra után figyelmeztetik társaikat, hogy az osztálytermet csak rendet rakva hagyhatják el.  

Távozáskor leoltják a világítást.  
• Az utolsó óra után bezárják az ablakot.  
• Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.  
• A hetesi kötelezettség elmulasztása fegyelmi következménnyel jár. A heteseket munkájuk 

teljesítésében tanulótársaik kötelesek segíteni.  
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11.4.8 4.10 Késés  
Aki becsengetés után érkezik az órára (gyakorlati foglalkozásra), azt a késés megjelölésével írja be az 

oktató az e-naplóba. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. Három késés után az 
osztályfőnök fegyelmi intézkedést tehet.  
A késés esetleges igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. (A bejárók esetén a közlekedési okok 
miatti késés írásban igazolható, szükség esetén az osztályfőnök meggyőződik az igazolás jogosságáról.) 
Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. 
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való késés, vagy 
önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség.   
A késő tanulónak az órán részt kell venni, nem zárható ki az óráról. A rendszeresen késő tanuló szüleit 
az osztályfőnök írásban értesíti.  
 

11.4.9 4.11 Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek  
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb 
igazolást az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni, tanulói szerződéssel rendelkező tanulónak táppénzt 
igazoló okirat bemutatásával kell igazolni.   
Családi távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az 
igazgató adhat. Ha az osztályfőnök engedélyt ad a távolmaradásra, értesíti a kollégista tanuló nevelőjét. 
Indokolt esetben a kollégiumi nevelő is engedélyezheti a tanuló távozását, ez esetben értesíti a tanuló 
osztályfőnökét, vagy az igazgatóhelyettest.  
Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.  
Tanítási idő alatt a tanulók az iskola területét csak az osztályfőnök (esetenként az igazgatóhelyettes, 
műszaki vezető, vagy helyettese), illetve szilencium idején a főügyeletes nevelő írásbeli engedélyével 
hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos. Az engedélyt az igazolással 

együtt be kell mutatni az osztályfőnöknek, aki jogosult a mulasztás igazolásának elfogadására 
(esetenként a szakoktató, gyakorlati oktató, nevelő megkérdezésével).  
A mulasztás igazolható:  

• a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. A szülő egy 
tanévben összesen három nap hiányzást igazolhat.  

• a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta  
• a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt hiányzott   

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első iskolában 
töltött napon.  
A hiányzás első napján a tanuló szülője/gondviselője köteles értesíteni az iskolát telefonon (esetleg 
levélben) a hiányzás okáról és várható időtartamáról. A távolmaradást követő két héten belül nem 
igazolt mulasztást igazolatlan hiányzásnak kell tekinteni.  
 Az igazolatlan hiányzások tekintetében a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ szerint kell eljárni:  

a) Tanköteles tanuló:  
Az osztályfőnök az első igazolatlan hiányzás után írásban értesíti a szülőt. 10, 30 és 50 igazolatlan 
hiányzás elérése után újból írásban értesíti a szülőt, ugyanakkor (az igazgató aláírásával) értesíti a 
lakóhely szerint illetékes kormányhivatalt és gyámhivatalt.  

b) Nem tanköteles tanuló:  
Az osztályfőnök 10, majd 20 igazolatlan hiányzás után írásban figyelmezteti a szülőt a tanulói jogviszony 
várható megszűnésére. 30 igazolatlan hiányzás után a tanulói jogviszony megszűnéséről értesíti a szülőt.  
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A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és 
hiányzásra is a fentiek érvényesek.  

  

11.4.10 4.12 Tanulmányok alatti vizsgák  
Tanulmányok alatti vizsgát (javítóvizsga, osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, modulzáró vizsga) a 
tanuló az iskolában, illetve független vizsgabizottság előtt tehet.   
11.4.11  

11.4.12 Osztályozó vizsga  
Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és 
igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§-ban 

meghatározott mértéket (összesen 250 óra, tantárgyanként az óraszám 30 %-a).  

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:  
• a hiányzások fenti mértéke miatt nem osztályozható, de az oktatói testület engedélyezi az 

osztályozó vizsga letételét  
• magántanuló, illetve felmentették a tanórai (elméleti) foglalkozásokon való részvétel alól Az 

osztályozó vizsga teljesítésének határideje:  
• félévkor: február 1-15.  

• a tanítási év végén: június 15-25 (végzős évfolyamok: május 5-15.)   

Ha az oktatói testület nem engedélyezi az osztályozó vizsga letételét, a tanuló tanulmányait 
évfolyamismétléssel folytathatja.  
 

11.4.13 4.13 Térítési díj, tandíj, szociális támogatás  
A térítési díj, tandíj mértékét és a befizetés ütemezését a fenntartó vonatkozó rendelete alapján az 
igazgató határozatban állapítja meg (minden év májusában a következő tanévre).  Az esetenkénti 
szociális támogatást az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató határozatban állapítja meg (egy 
alkalomra, vagy egy tanévre).  
 

4.14 Egyéb előírások  
Oktató az óráról csak rendkívüli indokolt esetben hívható ki.  
 

 

5. JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS  

 

5.1 A tanuló munkájának elismerése  
A tanulók munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer.  
A félévi osztályozás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és 
az év végi érdemjegyeket a szakoktató (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget 
kérhet) határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is 
meghatározhat.   
A szakoktató - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és a tanév elején ismerteti a 
tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket.  
 

5.1.1 Jutalmazás  
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Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásban részesülhetnek. 
Egyéni jutalmazás  
• dicséretek  
• könyvjutalom, ajándékutalvány  
• Entz-plakett 

  

A dicséretek odaítélése az alábbiak szerint történik:  
  

A dicséret 
fokozatai  

Kinek miért adható Ki dönt az 
odaítélésben 

1. Igazgatói 
dicséret  

Az iskola, illetve az osztály hírnevét növelő tanuló kapja. Igazgató 

2. Oktatói 
testületi  
    dicséret  

Osztályonként - év végén - egy-egy fő, aki példaként 
állítható a közösség elé: magatartásában, tanulmányi 
munkájában, szorgalomban. 

Oktatói testület 

3. Osztályfőnöki  
    dicséret  
 

1. Kötelességét huzamosan 

és példamutatóan teljesítő, kiemelkedő tanulmányt elérő 
tanuló.  
2. Rendkívüli,  váratlan feladatok sikeres végrehajtásáért. 

Osztályfőnök 

4. Kollégiumi    

    dicséret 
 

Kiemelkedő kollégiumi, közösségi munkáért   Kollégiumi 

oktatók 

5.  Gyakorlati 

     munkáért     
     dicséret 

Az a tanuló kaphatja meg, aki bármely gyakorlati 
munkahelyen (iskolai, vállalati) huzamosabb időn át 
kiemelkedő 

szorgalmat, magatartást tanúsít, illetve szakmai 
eredményt ér el.  

Műszaki vezető 

6. Oktatói, 

szakoktatói, 
    nevelői 
dicséret 
     

1. Kiemelkedő eredménnyel, különös érdeklődéssel, 
szorgalommal végzett munkáért.  
2. Az adott területen egy célfeladatért, plusz munkáért is 
adható.  

Szakoktató 

Oktató 

7. Könyvjutalom,  
    ajándék 

Kiemelkedő tanulmányi, gyakorlati vagy közösségi 
munkáért. 

Igazgató 

 

8. Entz-plakett Több éven át végzett kiemelkedő / példamutató 
tanulmányi, gyakorlati vagy közösségi munkáért. Az 
iskola hírnevének öregbítéséért 

Oktatói testület 
DÖK 

 

Könyvjutalom, ajándékutalvány és az Entz-plakett odaítélése tanévenként egy alkalommal történik. 
 

Osztályközösségek jutalmazása  
Automatikusan jár jutalom szabadnap (időpontját az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel és a műszaki 
vezetővel egyezteti, az igazgató jóváhagyja) annak az osztálynak, amely teljesíti az alábbi feltételek 
egyikét:  
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• bukásmentes félév, ha egyúttal a hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot (az 
igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel),  

• kevés hiányzás, ha a félévben a tanítási napok harmadánál kevesebb napon van hiányzó, és a 
hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot (az igazolatlan hiányzás az átlagban 
ötszörös szorzóval szerepel).  

Az oktatói testület mindkét fenti esetben eltekint egy-egy hosszan beteg tanuló hiányzásának (min 150 
óra hiányzás) beszámításától.  
 

5.1.2 A tanuló fegyelmi felelőssége  
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A 
fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:  
Fegyelmező intézkedések:  

• szóbeli figyelmeztetés,  
• írásbeli figyelmeztetés:  
• oktatói, szakoktatói figyelmeztetés  
• osztályfőnöki figyelmeztetés (3 oktatói vagy szakoktatói figyelmeztetés után) – odaítéléséről az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve 
annak nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szakoktató is.  

• igazgatóhelyettesi, műszaki vezetői figyelmeztetés  
• igazgatói figyelmeztetés   
• osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és 

várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.  
• igazgatói intő.  

  

Fegyelmező intézkedések fokozatai: 
I. Szóbeli figyelmeztetés 
II. Írásbeli figyelmeztetések: 

1. Oktatói / szakoktatói  
2. Osztályfőnöki 

a. 3 oktatói/ szakoktatói után 

b. Egyszeri súlyos vétségért 
3. Igazgatóhelyettesi / műszaki vezetői 

4. Igazgatói 
III. Írásbeli intők: 

1. Osztályfőnöki 
a. a fenti fokozatok után 

b. egyszeri nagyon súlyos vétségért 
2. Igazgatói 

IV.  Fegyelmi eljárás 
 

Fegyelmi eljárás során adható büntetések:  
• megrovás,  
• szigorú megrovás,  
• áthelyezés az évfolyam másik osztályába,  
• áthelyezés másik, azonos típusú iskolába,  
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• eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  
• kizárás az iskolából   

 

A fegyelmező intézkedést a szakoktató, az osztályfőnök, a műszaki vezető, az igazgatóhelyettes vagy az 
igazgató hozhat, fegyelmi büntetést a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.  
A fegyelmi eljárás során az SZMSZ-ben foglaltak szerint kell eljárni.  
A szándékos rongálás és a lopás – az okozott kár értékétől függetlenül – valamint a tettleges 

bántalmazás, verekedés elkövetőinek, résztvevőinek szüleit az intézmény vezetése köteles értesíteni.  
Ha vélelmezhető, hogy a súlyos jogellenességet a tanuló tovább folytatja, s ezzel veszélyeztetné az 
iskolahasználók egészséghez, testi épséghez és biztonsághoz való jogát, illetve az intézménynek súlyos 

erkölcsi vagy anyagi kárt okozhat, az igazgató köteles a tanuló jogai közül az intézmény területére való 
belépés jogát azonnali hatállyal, a fegyelmi eljárás lezárultáig felfüggeszteni. Az igazgató erről 
határozatot hoz.  
  

Dohányzás büntetése  
Az iskola, kollégium területén való dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése:  

• első esetben igazgatói írásbeli intés   
• ismétlődés esetén fegyelmi eljárás (amely végződhet akár a tanuló kizárásával is)  

  

A kollégiumra vonatkozó sajátos fegyelmező intézkedések 

 

Fegyelmi büntetések a kollégiumban:  
• Más szobába való áthelyezés  
• Különböző kedvezmények megvonása  
• Szóbeli vagy írásbeli oktatói figyelmeztetés  
• Oktatói megrovás  
• Szóbeli vagy írásbeli kollégiumvezetői figyelmeztetés   
• Megrovás (kollégiumvezetői).  

Fegyelmi eljárás során adható büntetések:   
• Megrovás,  
• Szigorú megrovás,  
• Kizárás. Tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha biztosítva van a tanuló 

iskolalátogatási lehetősége. (Különösen indokolt esetben a fegyelmi tárgyalásig a kollégiumvezető 
elrendelheti a kollégiumi tagság azonnali felfüggesztését.)  

 

Súlyos jogellenességek meghatározása a kollégiumban 

 

A kollégiumban súlyosan elitélendőnek és jogellenesnek minősülnek a következő fegyelemsértések, és 
már az első esetben is fegyelmi eljárás indítását, kollégiumból való azonnali kizárást vonhatnak maguk 
után:   

• agresszió: másik tanuló súlyos – testi vagy lelki – bántalmazása, megverése, megalázása, 
kényszerítése bizonyos feladatok elvégzésére,  

• zsarolás,  
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• mások egészségét veszélyeztető magatartások: zárt közösségi térben (a kollégium épületében) 
való dohányzás, kábítószer terjesztése, gyógyszerrel, mérgező anyaggal, fegyverrel való visszaélés,  

• alkohol-fogyasztás a kollégiumban, valamint a kollégiumon kívül, kimenő alkalmával,  
• mások értékeinek eltulajdonítása, rongálása,  
• a kollégium értékeinek, berendezéseinek eltulajdonítása, rongálása  a tanulóknak az ellenkező 

nemű lakószinten és szobában való, engedély nélküli tartózkodása.  
Az oktatók illetve a kollégiumvezető kérheti a DÖK segítségét egyes fegyelmi vétségek kivizsgálásában. 
Ebben az esetben a DÖK javaslatát is figyelembe kell venni.  
  

A fegyelmi tárgyalást az iskola fegyelmi bizottsága folytatja le a bizottság elnökének vezetésével. A 
fegyelmi bizottságot az oktatói testület hatalmazza fel, a fegyelmi tárgyaláson részt vesznek a 
diákönkormányzat képviselői.  
  

 

6. HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE  
 

1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz, gyakorlati 
szakoktatójukhoz, kollégiumi nevelőjükhöz fordulhatnak.   
2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét 
meghallgatva.  

 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

A Házirend nyilvános, a könyvtárban bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben 
felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.  
   

A Házirend életbelépésének időpontja: 2018. szeptember 1., az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg 
hatályát veszti.  

  

 

8. JÓVÁHAGYÁSI, EGYETÉRTÉSI, VÉLEMÉNYEZÉSI ZÁRADÉK  

   

A házirendet elfogadó jegyzőkönyvek (oktatói testületi, diákönkormányzati) az anyag mellékletét 
képezik.  
  

 

 

Velence, 2020. július 21.  

  

  

                   Jóváhagyta  
   

                           Stossek Balázs 
                      igazgató  
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Csengetési rend 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 730 815 

2. 825 910 

3. 920 1005 

4. 1035 1120 

5. 1125 1210 

6. 1215 1300 

7. 1305 1350 

 

 

Számítógépterem használatának rendje 

 

A gépterem bejáratánál közvetlenül becsengetés előtt kell sorakozni.  
Órára a következő felszereléseket kell hozni: Füzet, tankönyv, írószer, ellenőrző.  
Hiányos felszereléssel a tanuló szakoktatói figyelmeztetésben részesül.  
A gépteremben a tanuló csak oktató jelenlétében tartózkodhat.  
Ételt, italt a gépterembe bevinni, illetve ott fogyasztani tilos.  
Külső adathordozót (pendrive, floppy, CD, stb.) illetve egyéb eszközt (pl. fejhallgató, stb.) a 
gépteremben csak oktatói engedéllyel lehet használni. Munkakezdéskor a tanuló köteles  

• kitölteni a munkaállomáshoz tartozó nyilvántartó füzetet (USERx füzet, ahol x= a gép 
sorszáma). A nevet olvashatóan, nem aláírásszerűen kell beírni. Akinek neve a nyilvántartó 
füzetben nem szerepel, az hiányzónak minősül  

• ellenőrizni a munkaállomás állapotát, és észrevételeit (pl. monitor összefirkált, valamelyik 
meghajtó működésképtelen, stb.) a gép nyilvántartó füzetébe beírni és az oktatónak jelenteni  

• előző óra tanulói által gép(b)en illetve az asztalon talált tárgyakat (pendrive, stb.) a oktatónak 

leadni  

A gépeken csak a oktató által engedélyezett program indítható el. Új programot munkaállomásra 
installálni tilos.  
Programok beállításait – beleértve a képernyő hátterét is - megváltoztatni tilos.  
Az interneten a szex és chat oldalak látogatása tilos!  
A berendezéseket rongálni, azokra firkálni, a gépteremben szemetelni tilos.  
Számítógép házát felnyitni tilos.  
Óra végén   

• az óraközi anyagokat a hálózati osztálykönyvtárba kell menteni, a programokból ki kell lépni és a 
gépet le kell állítani. (A hálózat áramtalanítását az oktató végzi el.)  

• az oktató köteles a termet kiszellőztetni A számítógépterem zárásakor   
• minden diákgépet (munkaállomást) ki kell kapcsolni   
• diákgépek elektromos hálózatát áramtalanítani kell   
• a szervert nem kell lekapcsolni, de a bejelentkezett oktatónak ki kell jelentkezni, a gép monitorát 

és a hozzákapcsolt nyomtatót ki kell kapcsolni.  
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A számítógépterem kulcsának másolata az informatika oktatónál található.  
Egyéb vonatkozásban az iskola általános házirendje érvényes.  
A fenti előírások bármely részének megszegése fegyelmi felelősségre vonást eredményez. 
 

A kollégium napirendje  
 

06.00-06.30    Általános ébresztő, tisztálkodás, takarítás 
06.30-06.40     Szoba szemle 

06.40-07.10     Reggeli  

07.10-07.25    Átvonulás az iskolába vagy a tanműhelybe  
Kollégium külső körletének 
takarítása  

07.30-13.45    Iskolai oktatás  
12.00-14.30     E b é d 

13.45-15.50    Szabadprogram, általános kimenő  
16.00-19.00    Szilencium differenciáltan vagy szervezett program  
18.30-19.30    V a c s o r a  

18.45-20.00 Általános kimenő  
20.00   Kollégiumi kapuzárás (nyári gyakorlatkor 21.00 

órakor) 
20.00   Főkapu zárása 

20.45   Szintajtók zárása 

19.00-21.15    Esti tisztálkodás, szobarend ellenőrzése, szabad 
program  

21.15-21.30    Felkészülés a takarodóra, létszám ellenőrzés 
21.30              Villanyoltás (nyári gyakorlatkor 22.00 órakor)  

     

               

 

 


