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I. BEVEZETÉS 

  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 

 

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

4080  Hajdúnánás, Baross utca 11/A 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési 

szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. § (1) bekezdés] 

 

 

1. A SZMSZ célja, tartalma 

 

A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél 

hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata, hogy olyan – a 

magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő – szervezet működését segítse elő, amely 

optimálisan biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott 

meghatározott feladatok végrehajtását. 

A szervezeti és működési szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony 

működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az intézmény vezetője további 

belső szabályzatokat készíthet.  

 

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

csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati 

rendszerét tartalmazza. 

 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított 

jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

 

2. Jogszabályi háttér 

 

A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

 

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

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 
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 a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben tárgyú 326/2013.(VIII.30.)  Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: R.) 

 a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) 

MKM-rendelet 

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

(XII. 29.) OKM-rendelet 

 

További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 

 

 Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények 

 az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

 az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 

 az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 

 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) 

kormányrendelet 

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

kormányrendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) kormányrendelet 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelet 

 a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) 

OM-rendelet 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM-

rendelet 

 a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) 

NGM-rendelet 
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 az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet 

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet 

 az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 

 

 

3. A SZMSZ hatálya 

 
A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az 

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 

A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös 

érdeke, egyben kötelessége, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: 

 

a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató munkáltatói jogkörében eljárva, illetőleg az 

illetékes helyettese –– hozhat intézkedést, 

b) A tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabására van 

lehetőség, 

c) Az idegen személyek figyelmét fel kell hívni a szabályzat betartására, s ha ez nem vezet 

eredményre, fel kell szólítani az iskola épületének elhagyására. 

d) A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó fenti jóváhagyási időpontjával lép 

hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény 

előző szervezeti és működési szabályzata. 

e) A szervezeti és működési szabályzat egy példánya, kiegészítve egyéb alapvető 

dokumentumokkal, megtalálható: 

 az igazgatói irodában, 

 az intézmény könyvtárában, 

 a kollégium honlapján. 

f) A szervezeti és működési szabályzat és a házirend fontos előírásait és a 

hozzáférhetőségét a beiratkozó tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell.  

 A házirendet valamennyi tanuló (illetve a korlátozottan cselekvőképes diákok esetén a 

szülők) beiratkozáskor, illetve annak lényeges változásakor egy-egy példányban 

megkapják. 

g) A szülői értekezleten az intézmény működését meghatározó dokumentumokról a belépő 

osztályok szüleinek tájékoztatót tart az intézmény vezetője vagy annak megbízottja. 
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II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

 
 

1. Intézményi azonosítók 

 

Az intézmény hivatalos neve:  Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Az intézmény székhelye:  4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A 

OM azonosító:   031209 

Intézménykód:                 082066  

Az alapító megnevezése:   Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító székhelye:       1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Alapító okirat kelte:    2015. szeptember 1. 

adószám:     15799658-2-41(KLIK)  

Az intézmény fenntartója:   Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

A fenntartó székhelye:   1051 Budapest, Nádor u. 32. 

Tankerület:      KLIK Debreceni Tankerülete 

Tankerület székhelye:   4026 Debrecen, Kálvin tér 11.  

Az intézmény felügyeleti szerve:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 

Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy. 

Magasabb vezetője: az intézményvezető. 

A közoktatási intézmény képviselője a kinevezett intézményvezető, illetve az a személy, akit 

akadályoztatása esetén a képviselettel megbízik. 

Az intézményi kiadványozás joga: az intézményvezető. 

Gazdálkodási jogköre: nincs. 

 

 

2. Az intézmény elérhetőségei: 

 

Az intézmény székhelyének telefonszáma:  06/70-445-4050 

Az intézmény e-mail címe:    korosi.kollegium@gmail.com 
 
 

3. Az intézmény tevékenységei 

 

 externátusi ellátás  

 kollégiumi ellátás 
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4. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga, rendeltetése: 

 

Címe: 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A 

helyrajzi szám: 5192 

hasznos alapterület: közös használat az 559 m2-ből alapterületből kollégiumi használat 237 

m2 

vagyonhasználati jog: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

működtető neve: Hajdúnánás Város Önkormányzata 

működtető székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

 

Rendeltetése:  

Földszint: 7 db háló - mindegyikhez külön fürdőszoba, teakonyha. 

Az aulából nyílik az étkező, a számítástechnika terem és a konditerem. Itt található 

még a mosókonyha és a takarítónők öltözője.  

Emelet: szilenciumtermek, könyvtárszoba, nevelői, igazgatói iroda. 
 

Az intézményi étkeztetésre vonatkozó szabályok: 

Az intézményi étkeztetést a Hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft., 

mint külső szolgáltató látja el, amelyet a tanulók kedvezményesen vehetnek igénybe. 

A kollégiumban önálló tálaló konyha működik. 

 

 

5.  Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata és használata: 

 

Hosszú bélyegző:  Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

 

Körbélyegző:    Kőrösi Csoma Sándor Kollégium  

                        Hajdúnánás 

 

Az intézményi bélyegzők használata: 

Az intézmény bélyegzőit az intézményvezető és a kollégiumi titkár használhatja. 

 

 

6. Az intézmény kulcsainak használata: 

 

 Bejáratokhoz:  kollégium vezetője, 

    kollégiumi nevelőtanárok, 

    az éjszakai ügyeletet ellátó felügyelő, 

    1-1 db a takarító személyzetnél. 

 Szobákhoz:  a tanári szoba kulcstábláján 1 kulcskészlet.           

  Tanári szobához: intézményvezető, 

    kollégiumi nevelőtanárok, 

    kollégiumi titkár, 

    ápoló, 

   az éjszakai ügyeletet ellátó felügyelő, 

   2 fő takarító személyzet. 
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A kulcsokból 1 példány felcímkézve letétbe helyezve a kollégium vezetőjénél, a tanári 

szobában. 

 

 
7.  Az elektonikusan előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének és 

kezelésének rendje 
 

Az elektronikusan előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítését az intézményvezető 

aláírásával és a körbélyegző lenyomatával végezzük. A dokumentumok kezelését az Iratkezelési 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell végezni. 
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III. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 
 

 

Az intézmény vezetésének általános elvei: 
A vezető felelős a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatainak maradéktalan 

ellátásáért. Ennek érdekében minden vezető köteles a részére meghatározott hatáskörben és 

jogkörben gondoskodni a feladatok ellátáshoz szükséges személyi, tárgyi és szervezési 

feltételek biztosításáról. A feladatok jobb megoldásához szükséges intézkedéseket saját 

hatáskörben megtenni, ill. a feletteseihez előterjesztést tenni, folyamatosan és rendszeresen 

ellenőrizni a feladatok ellátását. 

 

A vezetésben az alábbi általános elveket kell érvényesíteni: 

A vezetés minden szintjén érvényesíteni kell a demokratikus vezetés követelményeit. 

 

A vezető döntései előtt az általános és jelentős kérdésekben kérje ki a vezetést segítő 

tanácsadó szervek, illetve a dolgozók véleményét. 

Az intézmény szervezetére ill. az egyes munkakörökre vonatkozó döntések előtt – a 

jogszabályokban, állásfoglalásokban meghatározott módon – ki kell kérni az érdekelt 

közösségek véleményét. 

Minden szintű vezető kötelessége, hogy a beosztottait érintő döntéseiről tájékoztassa az 

érintetteket. 

 

A köznevelési törvény 68.§-a szerint a kollégium élén intézményvezető áll. 

A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. 

Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény más alkalmazottjára 

átruházhatja. 

 

Az intézményvezetőt helyettesítheti: 

 távolléte esetén az általa megbízott személy, aki a helyettesítés során az 

alkalmazottak munkaviszonyával kapcsolatos, illetve, nagyobb értékű 

kötelezettségvállalásra vonatkozó döntéseket nem hozhat. 

 A megbízott tanár, a nevelőtestület többi tagjának közreműködése mellett köteles 

végrehajtani azokat a vezetési feladatokat, amelyek biztosítják a jogszabályok és a 

belső szabályzatok (SZMSZ, Munkarend, napirend, házirend, Tűzvédelmi, 

balesetvédelmi utasítás) előírásainak megfelelő zavartalan működtetését, a személyi 

és vagyon biztonság megőrzését, rendkívüli helyzet elhárítását, a pedagógia 

alapelvek érvényesülését. 

 

Az intézményvezető: 
Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a működtetővel 

kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, dönt az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés 

(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Felelős az intézményi szabályzatok 

elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény Pedagógiai programját, képviseli az intézményt, 

felelős a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe 

tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 

ellenőrzéséért, gyakorolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) elnöke által 
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részére leadott egyéb munkáltatói jogokat. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és 

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt 

egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A kollégium intézmény vezetője 

továbbá felel a pedagógiai munkáért, az ellenőrzési, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. A 

kollégium igazgatója rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, 

természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a kollégium működtetése nem 

biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan 

kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem 

lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. A kollégium igazgatója képviseli az 

intézményt. A kollégium igazgatója megtilthatja a tanulók hazautazását, ha a tanuló 

biztonságos hazaérkezése természeti csapás, rendkívüli időjárás, vagy más ok miatt 

veszélyeztetve van. E döntéséről a szülőt értesíti.  

Az igazgató feladatkörébe tartozik a diákönkormányzattal, illetve szülői szervezettel 

(közösségekkel) való együttműködés, - a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendjéhez 

igazodó, méltó megszervezése, - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, - a 

tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársa 

 

a) Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársa közreműködésével látja el. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársa: 

 a kollégiumi titkár. 

A kollégiumi titkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és 

felelőssége kiterjed a munkaköre szerinti feladatokra. 

 

b) Az intézményvezető közvetlen munkatársa munkáját munkaköri leírása, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

 Az intézményvezető közvetlen munkatársa az intézményvezetőnek tartozik 

felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

 

Az intézményvezető ellenőrzési feladatokat is ellát. Az intézményi ellenőrzés céljait, 

feladatait, rendjét a belső ellenőrzési szabályzat tartalmazza. 

A kollégium vezetése együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a 

szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat diákképviselőivel. 

 

Az intézményvezető feladat és hatásköréből leadott feladat és hatáskörök 

 

Tantestületi értekezletet kell összehívni, ha az igazgató vagy a nevelőtestület egyharmada 

kéri. A tantestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen 

van. • A nevelőtestület egyszerű többséggel dönti el, hogy az operativitást igénylő ügyben 

testületként jár el vagy képviselőire ruházza át hatáskörét. 

A nyilvántartások vezetését, az adminisztratív feladatok végzésére a kollégiumi titkárt bízza 

meg, 
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IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE 
 

 

1. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

A magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, 

valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével célszerű 

meghatározni a dolgozók közti kapcsolatot. 

 

 1. sz. melléklet 

 

 

2.  A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

Az ellenőrzés alapja a kollégiumban: 

 a törvények betartása, dokumentumok megléte, formai és tartalmi szabályossága, 

 a szakmai tevékenység, az nevelő-oktató munka eredménye, 

 az intézmény elé tűzött feladatok összegzése, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések. 

 

A tényszerűség és az objektivitás 

 A tényeket nem egymástól elszakítva, hanem más tényekkel összefüggésben és 

konkrét helyzetben kell vizsgálni. 

 A tények önkényes csoportosítását mellőzni kell. 

 

A folytonosság és tervszerűség … 

 … kísérje végig a kollégium működését. Az ellenőrzésben fontos követelmény, hogy 

az eredményeket egyrészt egy adott kiindulási ponthoz, másrészt a megjelölt feladatok 

teljesítéséhez kell hasonlítani. 

 Az éves munkaterv tartalmazza az ellenőrzés tervét. 

 

A pedagógiai ellenőrzés jellemzői: 

 Az intézményi munka ellenőrzésénél fontos figyelembe venni, hogy a kollégiumban 

minden pedagógus végez ellenőrzést.  

 A kollégium vezetője ellenőrzi a kollégium pedagógiai programjának végrehajtását. 

(A kötelező foglalkozások hiányzásait a csoportnaplókban kell vezetni.) 

 Az intézmény vezetésétől elvárható, hogy a pedagógiai önállóságot tiszteletben tartsa, 

fejlessze, minden tanárt önálló egyéniséggé neveljen. 

 A tanév rendjének megfelelően bizonyos feladatok egy-egy időszak köré 

csoportosulnak. A végeredményt a tanulók neveltségi és tudásszintje adja. A 

kívánalom szintje a pedagógiai programban rögzített követelményrendszer. 

 A nevelés - oktatás színterei: 

- kollégium,  

- externátus,  
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- szakkörök,  

- sportesemények,  

- kulturális élet, stb. 

 Fontos, hogy a tantestületen belül kialakuljon az önellenőrzési igény és képesség, 

amely egyrészt növeli a személyes felelősséget, másrészt hozzájárul a tapasztalatok 

cseréjéhez, egymás munkamódszerének megismeréséhez. Ennek megteremtésére a 

kollégium vezetőjének törekedni kell. 

 

Az ellenőrzést írásban kell rögzíteni, amely nem titkos okmány. Fontos, hogy az 

érdekeltek ezt ismerjék a megjelölt feladatokkal együtt. Mindezek után a dolgozó számára 

feladat lehet: 

 az önképzés, 

 a szervezett továbbképzés, 

 a szakmai tapasztalatcsere, 

 a nagyobb aktivitás, 

 a munka ésszerű, racionális megszervezése, 

 a lehetőségek nagyobb feltárása, 

 a külső-belső kapcsolat javítása, 

 az elégedettségi mérés ismétlése, 

 az állandó önértékelés, stb. 

A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok 

betartásával kell nyilvánosságra hozni. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

 

A pedagógiai munka ellenőrzésére jogosult:  

-  intézményvezető,  

- célirányos vizsgálat esetén az a személy, vagy testület, akit az igazgató ezzel írásban 

megbíz.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének folyamatosságáról és szakszerűségéről az 

intézmény vezetője gondoskodik, ennek érdekében éves ellenőrzési tervet készít.  

 

Az ellenőrzés formái és módszerei:  

 

Az ellenőrzés közvetett, közvetlen, személyes formáinak a szakmai pedagógiai munka 

színvonalának emelését kell szolgálnia és a pedagógusok munkakörükben és megbízás 

alapján ellátandó feladatai valamennyi területére ki kell terjednie.  

Az ellenőrzési tevékenység jellegét tekintve folyamatos, rendszeres, alkalmi, módszerei: 

személyes ellenőrzés, foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, beszámoltatás, 

eredményvizsgálat, stb.  

 

1. A kötelező foglalkozások /szilenciumok, fakultációk / ellenőrzése, a tanulók részvételi 

létszámának ellenőrzése. A kötelező foglalkozások alól adott felmentések ellenőrzése. 

A foglalkozások rendje, a tanulók fegyelme, a nyugodt tanulás feltételeinek 

megteremtése. A tanulócsoport tanulmányi munkájának folyamatos értékelése, stb.  

- a csoportfoglalkozások tematikájának tartalmi áttekintése  

- a csoportfoglalkozások rendszeres megtartásának ellenőrzése  

- a csoportfoglalkozások szakmai – pedagógiai ellenőrzése  

- a csoportfoglalkozások látogatása, értékelése  
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- a szabadidős foglalkozások ellenőrzése  

- az egyéni foglalkozások rendszerességének ellenőrzése.  

2.  Az ügyeleti munka ellenőrzése /napközben, este, éjszaka, reggel/.  

3. A csoportvezetői tevékenység tartalmi ellenőrzése. A pedagógiai adminisztráció 

ellenőrzése, jelentések, beszámolók, szakmai programok értékelése. A szülőkkel, 

társintézményekkel történő kapcsolattartás ellenőrzése.  

 

Az ellenőrzések tapasztalatait nevelőtestületi értekezlet illetve személyes megbeszélés 

keretében rendszeresen értékelni kell.  

 

Az intézmény működésének belső ellenőrzése  
 

Az intézmény belső ellenőrzési tevékenységét az intézményvezető irányítja. Az ellenőrzési 

tevékenység az Éves ellenőrzési tervnek megfelelően folyik.  

Az ellenőrzés kiemelt területei:  

- pedagógiai ellenőrzés  

Felelős: intézményvezető,  

- az intézményi gazdálkodás, pénzügyi, számviteli és ügyviteli tevékenység ellenőrzése: 

Ezen terület ellenőrzésében meghatározott feladatai vannak a kollégium vezetőjének 

az intézményi működés valamennyi területén, vezetői ellenőrzés illetve a 

munkafolyamatba épített ellenőrzés rendszerének működtetésével.  

 

Az ellenőrzés egyes külön területei és felelősei:  

 Személyi juttatás, túlórák, műszakpótlékok 

Nagy és kisértékű tárgyi eszköznyilvántartás  

Leltározási tevékenység  

Selejtezés  

Felelős: intézményvezető.  

 

 Épület, rend, tisztaság, karbantartottság, higiénés követelményeinek betartása.  

Felelős: intézményvezető, ápolónő.  

 

 Biztonságtechnikai és balesetvédelmi ellenőrzés, teljes körű szemle keretében 

a biztonságos munkavégzés és lakhatás feltételeinek biztosítása.  

Felelős: intézményvezető.  

 

 Munkaügyi ellenőrzés Munkaügyi nyomtatványok (kinevezések, átsorolás, 

személyügyi dokumentumok).  

Felelős: intézményvezető. 
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V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ 

DOKUMENTUMOK 
 

 

1.  A törvényes működés alapdokumentumai 

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban 

álló – alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 alapító okirat, 

 pedagógiai (foglalkozási) program,  

 éves munkaterv, 

 szervezeti és működési szabályzat és mellékletei, 

 kollégiumi házirend, 

 továbbképzési program,  

 beiskolázási terv. 

 

 

2. Az alapító okirat 

 

A köznevelési törvény 2. §-a rendelkezik a közoktatási intézmény létesítéséről, 

alapításáról. Az alapító okirat (jogosító okirat) tartalmazza az intézmény legfontosabb 

jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű 

működését.  
 

 

3. A pedagógiai program 
 

a) A közoktatási intézmény pedagógiai (foglalkozási) programja képezi az intézményben 

folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A köznevelési törvény 3.§ (9)-e 

biztosítja az intézmény szakmai önállóságát. A 26. §. ad iránymutatást az intézmények 

pedagógiai és foglalkozási programjáról. A kollégium pedagógiai programját a 

köznevelési törvény 17. § (4) - e szabályozza. 

 

b) A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

 

4. Az éves munkatervek 

 

a) Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amelyek az intézményi 

célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. 

 

b) Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, véglegesítésére, elfogadására 

a tanévzáró értekezleten kerül sor. 
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5. Házirend 

 

a) Az intézmény házirendje állapítja meg, hogy - a tanulmányi kötelezettségek 

teljesítésén kívül – a köznevelési törvényben és a jogszabályokban meghatározott 

tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell 

végrehajtani. A kollégium házirendje megállapítja  

 a kollégiumi tanulói munkarendet,  

 a kollégiumi foglalkozások rendjét,  

 a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során 

tiltott tanulói magatartást,  

 a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, 

kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, 

 a kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást,  

 szabályozza a kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és 

kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok 

bevitelét. 

  

b) A házirendet a kollégium vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot 

gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

c) A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendelete szabályozza az oktatási 

intézmények házirendjének készítését.  

 

 

6.  A további intézményi működést meghatározó dokumentumok 

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 1. 

§. (2-3) értelmében a rendelet 1. §. (1) meghatározott feladatok végrehajtására az 

intézmény vezetője középtávú, 5 évre szóló továbbképzési programot, annak 

végrehajtására egy tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. 

 

Az egyéb dokumentumok: önálló szabályzatok, igazgatói utasítások, kétoldalú 

megállapodások megtalálhatók a kollégium titkárságán. 

 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumokat az intézményhasználók és az 

érdeklődők megkaphatják betekintésre: 

 a kollégium vezetőjénél, 

 a kollégium könyvtárban, 

 a titkárságon, 

 az intézmény honlapján. 

 

A szervezeti és működési szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony 

működéséhez a kollégiumi élet egyes területeire vonatkozóan az intézmény vezetője további 

belső szabályzatokat készíthet. Ilyen önálló szabályzatok például a következők: 
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 az alkalmazottak munkaköri leírásai, 

 a belső ellenőrzési szabályzat, 

 irat-és adatkezelési szabályzat, 

 munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, 

 tűzvédelmi utasítás és tűzriadó-terv. 
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VI. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

 
A kollégium az igénybevevők (szülők) kérése, valamint a tanulók iskolai elfoglaltsága alapján 

alakítja ki munkarendjét, ennek során figyelembe veszi a kapcsolódó iskolák éves 

munkatervét is. • A felvételt nyert kollégistákból szervezett csoportok átlaglétszáma: 25 fő.• A 

csoportok kialakításáról a diák-önkormányzat és a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával az igazgató dönt. 

 

 

1. A közalkalmazottak munkarendje 

 

a) A közoktatásban alkalmazottak körét a köznevelési törvény 61. §-a, az alkalmazási 

feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a 62. §. és a 66.§. rögzíti. 

 

b) A közalkalmazottak munkarendjét, munkavédelmi hatáskörét, munkavégzésének és 

díjazásának egyes szabályait összhangban a 2012. évi I. törvény (Munka 

Törvénykönyve), valamint az 1992. évi XXXIII. törvénye (A közalkalmazottak 

jogállásáról) illetve a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza. Elszámolása: 2006. évi 

CXXI törvény és a 290/2006.(XII.23.) Korm. rendelet szerint. 

 

 

2. A vezető munkarendje 

 

Az intézményvezető munkarendje: hétfőtől péntekig 8
00 

-16
00

 . 

 

 

3. A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje 

 

a) Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti 

jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan 

működése érdekében. 

 Munkaköri leírásaikat az intézményvezető készíti el. 

  

b) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje:  

Adminisztráció (kollégiumi titkár): hétfőtől – csütörtökig:   7
30

 – 16
00

 

       pénteken:     7
30

 – 13
30 

 

Ápoló:     hétfőtől – csütörtökig: 14
00

 – 19
00

 

 

Éjszakás (gyermek és 

ifjúság védelmi felügyelő):  vasárnap – csütörtök:  22
00

 – 06
00

 

 

 

4.  Pedagógusok munkarendje 

 

A pedagógusok munkarendjét és benntartózkodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 

- heti munkarend, 
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- tantárgyfelosztás, 

- éves munkaterv, 

- munkaköri leírások. 

Túlmunkát csak elrendelt esetben számolhat el a kollégium vezetője. 

A hónap utolsó tanítási napját követően a munkaidőkeret kimutatást a kollégium igazgatója 

összegyűjti. A nevelők ténylegesen megtartott és elismert óráját veszi figyelembe az 

összesítésnél. A megtartott órák számát összehasonlítja a tantárgyfelosztásban 

meghatározott órák számával.  

A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező 

órákból, valamint a nevelő illetve a nevelő – oktató munkával vagy a gyermekekkel, 

tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához 

szükséges időből áll. 

 

A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni.  

 

A pedagógus köteles 10 perccel a foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyen 

(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg 

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles 

hiányzásának kezdetekor tanmeneteit a vezetőhöz eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a 

helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. 

 

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a 

foglalkozás a tanmenettől eltérő tartalmú megtartására. A foglalkozások elcserélését is az 

intézményvezető engedélyezi. 

 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő – oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja. 

A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, a megengedett terhelés, stb.,  

 

A pedagógus egyéb feladatait a Kollektív szerződés határozza meg. 

 

 

5. Az intézmény tanulóinak munkarendje 

 

Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, 

valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a 

tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a 

pedagógusok ügyelnek.  

A házirendet – az intézmény vezetőjének előterjesztésére – a nevelőtestület fogadja el, a 

törvényben meghatározott személyek egyetértésével (köznevelési tv. 24. § (4) 

A tanulók munkarendjét a kollégiumi házirend tartalmazza.  

A kollégiumi foglakozások szervezeti formái  

A kollégiumi foglalkozások rendszere  
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A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározottak szerint az intézmény 

Házirendjében és Éves foglalkozási tervében került meghatározásra. Ezek a 

dokumentumok tartalmazzák a kötelező, a kötelezően választott, és a szabadon választott 

foglalkozások rendjét, valamint azt, hogy a tanulók milyen időpontban és módon 

jelentkezhetnek ezekre. 

 

 

6. A tanév helyi rendje 

 

a) A tanév rendjét minden tanévben az Oktatási Közlöny által nyilvánosságra hozott 

miniszteri rendelet szabályozza.  

 

b) A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves 

munkatervben. 

Ennek megfelelően a tanévzáró értekezleten az alábbiakról dönt: 

 a nevelő – oktató munka lényeges tartalmi változásairól, 

(pedagógiai program módosításáról, az új tanév feladatairól) 

 a kollégiumi szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, 

 a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, 

 a vizsgák rendjéről, 

 a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, 

 az éves munkaterv jóváhagyásáról, 

 a házirend módosításáról, 

 beiskolázási tervről. 

 

c) Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való 

megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára 

egyenletes, képességeket és a rátermettséget figyelembevevő terhelést adjon. Az 

intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte 

kötelező. 

 

d) A tanév rendjét, az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat 

a csoportnevelők az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői 

értekezleten pedig a szülőkkel.  

 

e) A nyári szünetben ügyeletet az intézményvezető utasítása szerint kell tartani. 

 

 

7.  Az intézményben tartózkodás rendje 

 

a) A kollégium nyitva tartása: 

 A kollégium munkanapokon 6
00 

órától 22
00

 óráig van nyitva a munkarendben 

meghatározott időbeosztással. 

 A hét utolsó tanítási napján a tanulók számára 16
00

 óráig biztosít a kollégium 

nevelőtanári felügyeletet. Ezt követően a kollégium zárva tart a visszaérkezés 

időpontjáig. 

 Minden munkanapot megelőző nap a kollégium 18
00

 órától biztosítja a 

visszaérkezés lehetőségét a tanulók számára. Ezen a napon a kimenő végéig, de 
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legkésőbb a hét első tanítási napján kell visszaérkezni a tanulóknak. A 

visszaérkezéskor jelentkezni kell az ügyeletes nevelőtanárnál. 

 Munkaszüneti napokon – a kollégium vezetőjének engedélyével.  

 Rendezvények előtt egyeztetni kell a kollégium vezetőjével. 

 

 

b) A kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkezők intézményben tartózkodásának 

rendje: 

A kollégiummal jogviszonyban nem álló személyek látogatónak minősülnek, így a 

házirend megfelelő szabályai vonatkoznak rájuk. Engedélyezésre jogosult az igazgató, 

az ügyeletes tanár, a csoportvezető tanár. Tanulót látogató személyek a portástól kérnek 

tájékoztatást, és az előtérben várják meg a keresett személyt. Az ügyeletes tanár 

engedélyével a tanulók szülei a hálószobába is bemehetnek  

A szállóvendégek fogadását az intézmény igazgatója és hajdúnánási GEI dolgozója 

koordinálja a szükséges intézkedések végrehajtásában a kollégiumi nevelők 

közreműködnek (a tanulók elpakolásának, és az ágyneműk lehúzásának ellenőrzése). 

 

 

8. A kollégium helyiségeinek használati rendje: 

 

 

a) A kollégium valamennyi dolgozójának és tanulójának kötelessége az épületek, a 

szabad területek állagának megóvása, a rend és tisztaság megőrzése. 

b) Mindenkinek joga a szépítésre, fejlesztésre való javaslattétel, s az ezekre irányuló 

közösségi munkában való részvétel. 

c) A foglalkozások a kollégium épületében lévő termekben, valamint a tornateremben, 

továbbá a szabadtéri sportpályán történnek.  

d) A nevelést, oktatást könyvtár és számítástechnika terem segíti. Ezek felszereltségéért, 

kihasználtságáért a kollégium vezetője felelős, használatuk rendjét (beleértve a 

tanulói használatot is) az ügyeletes nevelők határozzák meg. 

e) A termekben a tanulók csak a pedagógus engedélyével tartózkodhatnak, az irodai 

helyiségekbe csak engedéllyel léphetnek be.  

f) A termek, a sportpálya tanítási órán kívüli foglalkozásokra kisebb - nagyobb 

közösségi rendezvényekre, ünnepségekre igénybe vehetők tanári felügyelet mellett.  

g) A folyamatos szervezett foglalkozások helyét a heti munkarendben rögzíteni kell, az 

alkalmankénti helyiségigény-egyeztetést a vezetőtől, illetve a helyiségért felelős 

tanártól kell kérni.  

h) A termek és a közös helyiségek rendjéért, szépítéséért a kollégium teljes közössége 

felelősek. 

i) Minden - nem általános rendeltetésű - berendezés (pl. számítógépek, stúdióeszközök, 

kondicionáló gépek, stb.) kollégiumi használatára engedélyt kell kérni. 

j) Mindennemű bizonytalanság, vagy nem szabályozott esetben az intézményvezetőhöz 

kell tanácsért, utasításért fordulni.  

 

A kollégium számítástechnikai termét és a konditermet csak a nevelőtanár által a füzetbe beírt 

tanuló használhatja. A számítógépek karbantartásáért a kollégiumvezető felelős a 

rendszergazdával együtt. Ezen helyiségek használatának szabályait az oda kifüggesztett 

„Használati rend” tartalmazza. 
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9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 
 

a)  Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

 az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

b) A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. A továbbiakról a házirend rendelkezik. 

c) Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni 

csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

d) Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. 

e) A dolgozók kártérítési felelősségét a Munka Törvénykönyve, illetve a Közalkalmazotti 

Tanács Szabályzatának melléklete tartalmazza 

f) Minden kollégista egyéni érdeke és kötelessége a kollégium helyiségeinek, 

berendezéseinek rendeltetésszerű használata, a kollégium és berendezési tárgyainak 

állagmegóvása. A részletesebb szabályozást a házirend szabályozza. 

 

 

 

10.  A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések  

 

A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáért az intézmény vezetője felelős, 

figyelembe véve azokat a követelményeket, melyeket a munkavédelemről szóló törvény 

és más jogszabályok ide utalnak, továbbá azokat a követelményeket, amelyeket a 

jogszabály ugyan nem utal kifejezetten, de a munkavédelmi szabályzatban és a 

munkavédelmi kockázat vállalásában az intézet sajátosságai miatt szükségesek és 

indokoltak. Mindezeket az intézet egészére megosztva irányítja és ellenőrzi. Távolléte 

esetén az intézmény vezetője által megnevezett személy felelős. 

 

A köznevelési tv. 62.§(1) g pont, 20/2012. EMMI rendelet 168.§ , XVIII. fejezete 

alapján: 

 A pedagógusok felelősek a felügyeletük alatt álló tanulók biztonságáért, melyet 

részletesen a munkaköri, munkavédelmi hatáskör tartalmaz. 

 Az intézmény pedagógusainak kötelessége, hogy a tanulók részére az egészségük, 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, és ezek elsajátításáról 

meggyőződjenek. 

 A tanév kezdetekor a kollégiumi nevelőtanároknak ismertetni kell a tanulók által 

követendő magatartási szabályokat és az intézmény területén rejlő általános 

veszélyforrásokat. 

 A kollégiumi nevelők kötelesek a saját csoportjaikkal részletesen megismertetni a 

házirendet. 

 

Intézményen kívüli rendezvények (kirándulás, színházlátogatás, stb.) előtt balesetvédelmi 

oktatást kell tartani a tanulók számára. 

A kollégistákra vonatkoznak előbbieken felül a kollégiumon kívül tartózkodás során 

tiltott tanulói magatartások betartásának szabályai. 

A balesetvédelmi oktatásról jegyzőkönyvet (munkavédelmi naplót) kell készíteni, melyet 

a résztvevők aláírásukkal igazolnak. 
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A tanuló és gyermekbaleseteket a 20/2012. EMMI rendelet 169.§ alapján kell 

nyilvántartani és jelenteni. 

 

 

11. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  
 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén az épület gyors, szakszerű kiürítését, a szükséges 

intézkedések megtételét az alábbiak szerint kell elvégezni: 

 a riasztást az intézményvezető rendeli el, 

 a tanulók, dolgozók riasztásának módja – felelőse: 

    mechanikus csengő – portaszolgálat 

 az ajtók nyitásáról a portaszolgálat gondoskodik, 

 rendfenntartás, a levonulás irányítása az intézményvezető és a nevelőtanárok 

feladata. 

 A közművek esetleges elzárásáról, kinyitásáról az ügyeletes karbantartó 

gondoskodik. 

 

Bombariadó, tűz illetve elemi csapás esetén az intézmény tűzriadó tervében 

foglaltaknak megfelelően, az intézkedésre jogosult azonnal értesíti a rendőrséget, 

szükség esetén a tűzoltóságot, ill. a mentőket, és haladéktalanul gondoskodik az épület 

kiürítéséről, a tanulók testi épségének biztosításáról, vagyonvédelemről. A tanulókat 

és a dolgozókat az épülettől biztonságos távolságban kell elhelyezni. A rendőrség 

számára lehetőséget biztosít a szükséges intézkedések megtételére és gondoskodik az 

esetleges utasítások végrehajtásáról. Biztosítja a rendet és a fegyelmet. A tanulók és a 

dolgozók csak a rendőrség engedélyével léphetnek újból az épületbe. 

 

 

12.  A nemdohányzók védelmére tett intézkedések: 
 

1. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása értelmében: 

„2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben 

foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni 

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló 

helyiségeiben.” 

2. A munkahelyi nemdohányzás feltételeit az alábbiak szerint szabályozzuk: 

2.1. Az utasítás hatálya kiterjed a kollégiumban dolgozó valamennyi közalkalmazottra, 

fizikai dolgozóra, valamint az intézmény szolgáltatását igénybevevőkre, a 

szülőkre. 

2.2. Dohányzóhely nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül.  

2.3. Tilos a dohányzás a munkahelyként szolgáló irodákban, a foglalkoztató 

tantermekben, a folyosón, az étkezésre szolgáló konyhában, a 

mellékhelyiségekben, valamint az udvaron. 

2.4. A dohányzásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése a kollégium 

vezetőjének és a nevelőtanároknak a feladata. 
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2.5. Aki a dohányzásra vonatkozó szabályokat megszegi, azt a 2.4. pontban megjelölt 

vezető illetve felelős dolgozó első ízben felhívja a tiltott magatartás 

abbahagyására, ennek eredménytelensége esetén írásban figyelmezteti.  

A nemdohányzással kapcsolatos tilalmak, előírások betartását a Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervek ellenőrzik. 

2.6. A 2.4. pontban megjelölt ellenőrzéssel megbízott személyek az intézkedés 

elmulasztása esetén szintén figyelmeztetésben részesülnek, illetve 

egészségvédelmi bírság fizetésére kötelezhetők. 

2.7. A dohányzás szabályait megszegő, nem intézményi dolgozó – szükség esetén – 

köteles a személyazonosságát hitelt érdemlően (személyi igazolvány, útlevél, stb.) 

igazolni a 2.4. pontban megjelölt személynek. 

A kollégium pedagógiai programjában a folyamatos megelőzés is szerepel. 

A kollégium minden dolgozójának alapvető feladata, hogy a tanulóknak az 

egészségét, testi épsége megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha 

észleli, hogy a tanuló balestet szenvedett, vagy ennek veszélye áll fenn, megtegye 

a szükséges intézkedéseket.  

 

 

13. Intézményi védő, óvó előírások  

 

 

A munkavédelemmel, a biztonságos munkavégzés szabályaival, a tűzvédelemmel és 

biztonságtechnikai feladatokkal kapcsolatos intézményi előírásokat két külön 

dokumentum, a kollégium Munkavédelmi Szabályzata és a kollégium Tűzvédelmi 

Szabályzata és Tűzriadó terve tartalmazza. Az ezekben foglalt előírások betartása az 

intézmény minden dolgozója részére kötelező. A Munkavédelmi és biztonságtechnikai 

tevékenység irányítását az intézmény vezetője látja el.  

A munkavédelmi és biztonságtechnikai feladatok konkrét végrehajtása jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek megfelelő minősítéssel rendelkező külső szervezet körébe 

tartozik, amely feladatait az igazgató írásos megbízása alapján látja el.  

 

 

A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend:  

 

Amennyiben az intézmény dolgozója, pedagógusa a tanuló egészségét veszélyeztető 

helyzetet érzékel, akkor késedelem nélkül intézkedik annak gyors, hatékony, jogszerű 

kezelésére. Tájékozódik a helyzet kialakulásának körülményiről. Ennek keretében 

késedelem nélkül megteszi azokat a szükséges intézkedéseket (a tanuló biztonságba 

helyezése, megnyugtatása, gyógyszerrel való ellátása, elsősegélyben részesítése, szükség 

esetén mentők, orvosi ügyelet kihívása, stb.), amik a veszélyhelyzet kezelésére 

szükségesek. Ezzel egyidejűleg felveszi a szülővel a kapcsolatot, tájékoztatja telefonon a 

tanuló állapotáról, a megtett intézkedéseiről, és egyeztet vele a további teendőkről. 

Szükség esetén egyeztetést folytat az intézmény vezetőjével. Gondoskodik a tanuló 

személyiségi jogainak védelméről. 
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A tanulóbalesetek megelőzésében és baleset esetén teendő feladatok:  

 

A kollégium Házirendjében vannak meghatározva azok a védő-óvó előírások, amelyeket 

a tanulóknak a kollégiumban való tartózkodás során meg kell tartaniuk.  

A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

felmerülő veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a tanév 

megkezdésekor ismertetni kell kollégiumi foglalkozás keretében. (Balesetvédelmi és 

biztonságtechnikai oktatás). Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Évente egyszer „tűzriadó próbát” kell tartani az épület kiürítésével, a biztonságtechnikai 

feladatok átismétlésével egybekötve.  

A tanulók részére csak a Házirendben meghatározott eszközök és berendezések 

használata engedélyezett.  

Tanulóbalesetek esetleges bekövetkezésekor a nyilvántartási és jelentési kötelezettséget a 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szigorú betartásával kell teljesíteni. E 

kötelezettséget a benntartózkodástól függően (lásd vezetők helyettesítési rendje az 

intézmény vezetője, helyettese, ügyeletes tanár, balesetvédelmi megbízott) teljesíti. A 

balesetek megelőzésére, a veszélyforrások feltárásában és megszüntetésében 

közreműködik az intézmény összes dolgozója és tanulója.  

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelések megtalálhatók a tanári szobában, 

igazgató-helyettesi irodában és a gazdasági irodában. Naprakész feltöltésükről a 

kollégium ápolónője gondoskodik. 

 

14. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete 

A kollégiumba beköltözni, csak érvényes orvosi igazolás birtokában lehet. Az 

igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a tanuló közösségben tartózkodhat. 

 A tanulók rendszeres orvosi ellátását a lakóhely szerint illetékes háziorvos, az 

iskolaorvos, a kollégium körzetében kijelölt háziorvos együttesen látja el. A kollégium 

körzetében kijelölt orvos rendelési idejét az intézményi faliújságon tüntetjük fel. A 

tanulók a társadalombiztosítási kártyát a lakóhely szerint illetékes háziorvosnál adják le. 

Iskolai időben az ott működő iskolaorvos végzi a tanulók egészségügyi ellátását. A 

kollégium körzetében kijelölt háziorvos a kollégisták ambuláns ellátását biztosítja 

rendelési időben.  

A beteg tanulók gondozását, felügyeletét, orvoshoz, szakorvoshoz kísérését a kollégiumi 

ápolónő látja el. Ügyeleti időben a csoportvezető, illetve ügyeletes tanár intézkedése 

alapján a városi orvosi ügyelet végzi a szükséges orvosi ellátást. A beteg tanulónak a 

Házirendben rögzített módon, amennyiben állapota lehetővé teszi, haza kell utaznia, és 

jelentkeznie kell háziorvosánál. Az intézménybe csak gyógyultan, igazolással ellátva 

térhet vissza 
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VII. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE 
 

 

1.  Az intézmény nevelőtestülete 

 

a) A nevelőtestület – a Knt.tv. 70. §-a alapján – a nevelési – oktatási intézmény 

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény 

legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai a nevelési – 

oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottai, valamint 

a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozói. 

 

b) A nevelőtestület döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörét a Knt. 70.§ (2-3) 

szabályozzák.  

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a 

nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e 

törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként 

pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

c) A nevelőtestület egyes jogait átruházhatja az intézmény vezetőjére, annak helyettesére, 

vagy a diákönkormányzatra. A nevelőtestület bármely tagját megbízhatja 

képviseletének ellátásával, vagy meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot 

hozhat létre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a 

nevelőtestület által meghatározott időben és módon. 

 

 

2.  Az intézmény nevelőtestületének döntési és véleményezési jogköre 

 

Döntési jogköre: 

 a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

 a munkaterv, a tanév rendjének meghatározása, 

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadása, 

 a továbbképzési program elfogadásáról 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a tanulók súlyosabb fegyelmi ügyeiben döntés, 

 a házirend elfogadása, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása, 

 szülőkkel való kapcsolattartás rendje. 

 

Véleményezési jogköre: 

 a nevelési – oktatási intézmény vezetőjének megbízása, 

 a kollégiumi élettel kapcsolatos minden kérdésben. 

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályokban meghatározottak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az 
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igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek. 

 

 

3. A nevelőtestület értekezletei  
 

A nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni, ha az igazgató ezt elrendeli, vagy ha a 

nevelőtestület egyharmada kéri. Ha a Szülői Szervezet vagy a Diákönkormányzat 

kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a 

nevelőtestület dönt. A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának 

rendjét. Üléseiről az általa elfogadott jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet, illetve jelenléti 

ívet készít. A jegyzőkönyvet az igazgató, a nevelőtestület által jóváhagyott 

jegyzőkönyvvezető, illetve két hitelesítő írja alá.  

 

a) A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó-, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi pedagógiai fórum, 

 rendkívüli nevelési értekezlet. 

 

b)  Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges 

problémáinak megoldására, amennyiben a nevelőtestület tagjainak legalább 

egyharmada, valamint az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek 

látja.  

 

4. Az alkalmazotti-, nevelőtestületi közösség feladatai a nevelési – oktatási intézmény 

vezetőjének megbízásakor 

 
a) A köznevelésről szóló törvény 70. §, továbbá a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 189.§-a értelmében az iskolában a 

vezetői pályázatokat az előkészítő bizottság véleményezésre átadja: 

 a munkaközösségeknek, 

 a tanári szobában egy-egy példányt elhelyez, 

 ill. egy példányt a kollégium könyvtárszobájába 

 

b) A 20/2012. EMMI rendelet 189.§-a   alapján a tantestület véleményének kialakítása 

előtt ismertetik álláspontjukat (melyet írásba kell foglalni): 

 a nevelőtestület tagjai. 

 

c) A nevelőtestület a titkos szavazást megelőzően eljárási kérdésekben dönt. (pl. mikor 

érvényes a szavazás, lehet-e tartózkodni, …stb.) 

 

Az alkalmazotti közösség véleményének meghozatala előtt figyelembe veheti: 

 az egyéni, 

 a Szülői Munkaközösség, 

 a kollégiumi diákbizottság, 

 a nevelőtestület véleményét. 
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d) Az alkalmazotti értekezletre, ill. a nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni azokat a 

dolgozókat, akivel a munkáltató munkaszerződést kötött, illetőleg részére 

közalkalmazotti kinevezést adott. 

 

A meghívást:  

 a dolgozóval alá kell íratni, 

 vagy tértivevénnyel kell kiküldeni, 

 vagy kézbesítővel aláírás ellenében kell kiküldeni az érintettnek. 

Eredménytelen meghívás esetén a határozatképesség meghatározásánál figyelmen 

kívül kell hagyni azt, akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya 

szünetel. 

 

e) A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösségi értekezlet akkor határozatképes, ha az 

érdekeltek legalább kétharmada jelen van. 

Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a pályázót (pályázókat) akkor 

támogatja, ha a szavazatok 50 %-át és + 1 főt megkapta (megkapták). 

 

 

5.  A pedagógusok és az állandó megbízással rendelkező nevelők állandó feladatai: 

 

A. Pedagógusok: 

Az általános rendelkezéseket a Köznevelési tv. 62.§-a tartalmazza.  

 

a) Kötelességei 

 Rendszeres kapcsolatot tart azon személyekkel és szervekkel, akik a gondjaira 

bízott tanulók nevelésében - oktatásában közvetlenül részt vesznek. Ezen 

kapcsolattartásban legfőbb összekötő a tanuló osztályfőnöke, szükség esetén 

azonban keresni kell a közvetlen kontaktust illetve biztosítani kell annak 

feltételeit. 

 A demokratikus légkör kialakítása és fejlesztése során ügyel a kötelességek és 

jogok összhangjára. 

 Személyes példaadással (munkahelyi és magánéleti) is hivatástudatra nevel, ügyel 

a helyes szép magyar beszédre, írásra, valamint a kulturált viselkedés 

szabályainak betartására.  

 Munkájával támogatja az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi 

feladatait. Óvja a tanulók egészségét, testi épségét. 

 A rábízott értékekért, berendezési tárgyakért anyagilag is felelős. 

 A számára kijelölt területen (pl. szilenciumterem) szükség esetén direkt 

irányítással biztosítja az esztétikus környezet kialakítását és megőrzését. Ügyel a 

kollégium egészének rendjére, tisztaságára. 

 Megbízás esetén ellát minden olyan feladatot, amely a rendelkezések szerint 

nevelő- oktató munkájával összefüggésben van. 

 Munkahelyén a munkakezdés előtt l0 perccel köteles megjelenni. Ha munkáját 

akadályoztatás miatt időben nem tudja megkezdeni, akkor azt a legrövidebb időn 

belül jelentse közvetlen az igazgatónak. 

 Előre ismert távolmaradása esetén az elvégzendő feladatokról tájékoztatja a 

helyettesítését szervező vezetőt. 
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 A szervezett ügyeleti szolgálatot, helyettesítést, órán kívüli teendőket, ügyviteli 

munkát az igazgató utasításai szerint látja el, és azt a megadott határidőre köteles 

teljesíteni. 

 Munkája egészéről, illetve e meghatározott részéről felkérés vagy felszólítás 

esetén tájékoztatja vezetőit illetve a közösséget. 

 

b)  Jogai 

 Felkérés, megbízás alapján elvállalhat minden olyan feladatot, amely a nevelés-

oktatás részterületeinek vagy egészének eredményességét célozza. 

 Megpályázhatja a vezetőség által kitűzött célfeladatok elvégzését, illetve 

javaslatot tehet célfeladatok kitűzésére. (Célfeladat az, ami nem tartozik a 

pedagógus alaptevékenységhez) 

 

B. A nevelőtanár feladatai: 

 a tanulmányi munka támogatása, a tanulási teljesítmény fejlesztése adekvát 

eszközökkel; a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, 

cselekvési képességeinek kialakítása, fejlesztése (megfelelő tanulási, 

gondolkodási, és munkakultúra kialakítása, szorgalom, akaraterő fejlesztése); 

felzárkóztatás és tehetséggondozás, 

 a minél szélesebb körű művelődés, illetve tájékozódás segítése, 

 az esztétikai kultúra fejlesztése, 

 a tudásközvetítésben az iskolai tudást kiegészítő, illetve praktikus ismeretek 

nyújtása, 

 az egyénnek a társadalom cselekvő tagjává, közösségi lénnyé való formálása, 

társadalmi szerepekre való felkészítése,  

 a pályaorientáció, az önmegvalósítás, az „életbe” való sikeres kilépés segítése, 

 az önismeret fejlesztése, 

 az erkölcsi kultúra fejlesztése az egyetemes, igaz emberi értékek közvetítésével,  

 az egészséges életmód, életvitel és ezek igényének kialakítása,  

 a környezet iránti érzékenység, felelősségtudat fejlesztése. 

A kollégiumi nevelőtanár alaptevékenysége: 

A nevelőtanár egy-egy tanulócsoport pedagógiai és nevelési irányításáért felelős. 

 

További feladatkörök: 

Általános elvnek tekintendő a kollégiumi dokumentumok naprakész vezetése, a 

folyamatos állagmegóvás érdekében a kollégium helyiségeinek és eszközrendszerének 

ellenőrzése, kiemelten a saját tanulócsoportra. Fontos a következetes és egyezményes 

követelményrendszer megtartása és a kollégiumi nevelők információcseréje. 

 

A kollégiumi élet szakaszosságából fakadóan az egyes napszakokban más és más feladatot 

kell ellátni a kollégiumban. 

A hetes bontásból adódóan a hét első munkanapját megelőző napon, valamint a hét utolsó 

munkanapján két speciális munkafeladat jelentkezik. 

Így az alábbi napszakhoz kötődő nevelőtanári feladatköröket tudjuk meghatározni: 

 reggeles, 

 ebédeltetős, 

 tanulószobás, 
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 estés,  

 éjszakás, 

 elengedős, 

 hétvégi fogadós.   

Feladatukat részletesen a kollégiumi pedagógiai program tartalmazza. 
 

C. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

Ezeket a feladatokat a csoportvezető nevelőtanárok látják el. Tájékoztatják a tanulókat 

arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak az iskolán kívül 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményhez. A csoportvezető nevelőtanárok folyamatos 

kapcsolatot tartanak fenn az iskolák ifjúságvédelmi felelőseivel, probléma észlelésekor 

intézkedést kezdeményeznek. 
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VIII. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK VALAMINT A 

KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI  ÉS RENDJE 
 

 

1.  A belső kapcsolattartás általános formái és rendje 

 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott pedagógus vezetők, 

a választott közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A 

kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, 

kollégiumi gyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény 

közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat a kollégium éves 

munkaterve tartalmazza. 

 
 
2. A szülők tájékoztatásának formái 

 
a) A köznevelési törvény 72. §-ának megfelelően az intézmény a tanév során: 

 a kollégiumi tanulók esetében telefonos és levélben történő tájékoztatás a tanulók 

tanulmányi és kollégiumi helyzetével kapcsolatosan. 

 

 

3. A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái 

 

A szülők jogai és kötelességei: 

A szülő jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 72.§-a tartalmazza.  

A szülőt megilleti a kollégium szabad megválasztásának joga (gyermeke 14. életévét 

követően ezen joga gyermekével közösen illeti meg.)  

A szülő gondoskodik gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és ehhez megad minden tőle 

elvárható segítséget, együttműködik a kollégiummal, figyelemmel kíséri gyermeke 

fejlődését, tanulmányi előmenetelét. Tiszteletben tartja a kollégium vezetői, pedagógusai, 

alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.  

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy a külön 

törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon. 

Megismerje az intézmény foglalkozásait, illetve Pedagógiai programját, Házirendjét, 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen, részletes 

és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.  

Írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, a nevelőtestülete, a pedagógus megvizsgálja, és 

arra a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon.  

Kezdeményezze szülői munkaközösség létrehozását, és közreműködjön annak 

tevékenységében. 

Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. 

Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, a kollégium 

vezetőivel.  

Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a kollégium rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 
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Fogadóórák   

A fogadónapok és órák feladata a szülők és pedagógusok személyes találkozása, illetve 

ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal 

(otthoni tanulás, magánórák vétele, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra 

nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.). 

 

 

4.  A vezetők és a kollégium szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formája: 

 
A felvétellel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben az értesítés a kollégiumi 

adminisztráció hatáskörébe tartozik. 

A működés rendjének ismertetése, a tanulmányi előmenetelről az értesítés, illetve a 

szükséges szülői nyilatkozatok megszerzése a csoportnevelők feladata.  

 

A szülői szervezet:  
A kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre. A kollégiumban a szülők által választott közösség 3 tagú.  

A szülői szervezet figyelemmel kíséri:  

-  a gyermeki és tanulói jogok érvényesülését  

-  a pedagógiai munka eredményességét 

-  a tanulókat érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az igazgatótól, az e 

körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácsokozási joggal részt vehet a 

nevelőtestület értekezletén.  

A szülői szervezet véleményét ki kell kérni a Fenntartó jogszabályban meghatározott 

döntései előtt. 

 

A szülői munkaközösséggel a kapcsolatot az összekötő tanár, ill. indokolt esetben az 

igazgató tartja. 

 

Kapcsolattartás formái:  

- Megbeszélések, tájékoztatás, személyes kapcsolattartás. 

- Írásbeli kapcsolattartás, interneten történő kapcsolattartás, levelezés, 

értekezletekre, eseményekre való meghívás. 

- Dokumentumok írásbeli, és szóbeli véleményezése. 

 

 

5. A kollégium vezetése, nevelőtestülete és a diákok közötti kommunikáció 

 

Diákjaink kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, ill. 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a kollégium vezetésével, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel. 

A diákönkormányzatok működését 1 pedagógus segíti. 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók közösségét érintő kérdések 

meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemző beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, egyéb 

foglalkozások formáinak meghatározásához, az SZMSZ jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt.  
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A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért tanár, segítheti, aki eljárhat a 

diákönkormányzat képviseletében. A kollégium valamennyi tanulójának a képviseletében az a 

diákönkormányzati szerv járhat el, amelyiket a tanulók több mint ötven százaléka választott. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a Fenntartó intézménnyel kapcsolatos egyes 

döntései előtt, a tanulói fegyelmi eljárás során. 

A diákönkormányzat – a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan – véleményt nyilváníthat, 

javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben.  

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a kollégium 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a kollégium működését. A 

diákönkormányzat hatásköreit, és jogköreit részletesen a szervezeti és működési szabályzat 

Mellékleteként jóváhagyott „Diákönkormányzat Működési Szabályzata” tartalmazza. 

 

Az igazgató és diákönkormányzat kapcsolattartásának elvei és formái:  

- Nevelőtestületi ülésre való meghívás  

- Diákönkormányzati ülésen való részvétel  

- Személyes kapcsolattartás, írásbeli értesítés, véleményezés. 

 

 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az intézmény a következő társintézményekkel: 

 a fenntartóval, Klebersberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületével 

(KLIK) 

 a hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, 

 a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Szervezetével a különböző akciók, 

foglalkozások, képzések, versenyek megszervezése érdekében a tanárelnök és 

összekötő tanár, 

 az Országos Kollégiumi Diákszövetséggel, 

 a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséggel, 

 a Városi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 a Városi Rendelőintézettel, valamint a Városi Tüdőgondozó Intézettel,  

 Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával, 

 Hajdúnánás Város Önkormányzata, 

 KLIK Hajdúnánási Járási Tankerülettel. 

 

 

7. Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

1. A fenntartóval a rendszeres kapcsolatot a kollégium vezetője tartja. 

2. Szakmai irányító intézményekkel (Pl. OH, stb.) az esetenkénti kapcsolatot az 

intézményvezető tartja. 
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3. A kollégium együttműködik a diáksport szervezése terén a megyei és a városi 

sportszervezetekkel (diáksportkör révén). 

4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében a kollégium rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.  

5. A kollégium vezetője kapcsolatot tart a környező általános iskolákkal, és a 

pályaválasztási fórumokon képviseli a kollégiumot, és bemutatja a kollégium kínálta 

lehetőségeket. 

 

 

8.  Kapcsolat az egyházakkal 

 

A köznevelési törvény szellemének, rendelkezésének megfelelően nyitottak vagyunk a 

történelmi egyházak által igényelt hitoktatás elősegítésére. 

A szülők, illetve tanulók igénye alapján helyiséget biztosítunk a hitoktatásra. 

 

 

9.  Kapcsolatunk a civil szervezetekkel 

 

Intézményünk nyitott a város és a régió azon civil szervezeteivel történő együttműködésre, 

amelyek: 

a) elfogadják intézményünk nevelési-oktatási programjának alapértékeit, 

b) együttműködni készek azok megvalósításában. 

 

A konkrét együttműködő partnerek körét, illetve az együttműködés tartalmát az 

intézményvezető hagyja jóvá. 
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IX. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK, JUTALMAZÁSÁNAK ÉS 

FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS FORMÁI, 

HIÁNYZÁSUK IGAZOLÁSA 
 

 

 1.  A tanuló felvétele 

 

A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely 

jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről a kollégium vezetője dönt. A 

köznevelési törvény 50.§-a részletesen szabályozza a kollégiumi tagsági viszony 

létrejöttét. Mind a kollégiumba, mind az externátusi foglalkozásokra minden jelentkező 

tanulót felveszünk a létszámhatárok között.  

 

 

2.  A felvétel tanulmányi feltételei 

 

A törvény 50.§ (2)-e szerint: 

„A középfokú iskola és a kollégium - jogszabályban meghatározott keretek között - 

állapíthatja meg a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítésének tanulmányi 

feltételeit (a továbbiakban: felvételi követelmények).  A középfokú iskola és a kollégium a 

felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló rendelet által meghatározott időben a 

felvételi tájékoztatóban köteles nyilvánosságra hozni 

 

 

3.  A kollégiumi felvételi rendje   

 

A kollégiumi tagság egy évre érvényes! A tagságot minden tanévben újra meg kell 

igényelni a kollégiumi jelentkezési lap kitöltésével. 

 A jelentkezés ideje, módja: a hetedikes-, kilencedikes tanulók az iskolába történő 

jelentkezéssel egy időben, az iskola útján, vagy személyesen jelentkezhetnek a 

kollégiumba. 

 A hetedikes-, kilencedikes tanulók kötelesek részt venni a kollégium nevelőtestülete és 

a Kollégiumi Diákönkormányzat tagjai által tartott, a tanévet megelőző kollégiumi 

elbeszélgetésen.  

 A felvételről a kollégiumvezető dönt a kollégiumi nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával. 

 A hetedikes, kilencedikes tanulók kollégiumi felvételének szempontjait, a kollégiumi 

tagság megújítását a házirend tartalmazza.  

 

 

4.  A tanuló jogai és kötelességei 

 

A közoktatási intézményben nevelt vagy oktatott gyermek jogait a köznevelési törvény 

46-48.§- ai szabályozzák. 
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Az intézmény megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének és a kötelezettségek 

teljesítésének. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a helyi iskolai 

munkarenddel kapcsolatos részletes szabályokat a házirend tartalmazza.  

 

 

5.  A kollégiumi jogviszony megszüntetése 

 

A kollégiumi jogviszony megszüntetését részletesen a kollégiumi házirend tartalmazza. 

Knt.tv. 52.§ (4) 53.§ (8) 

 

 

6.  A kollégiumi jutalmazás 

 

Kollégiumi dicséretben részesülnek azok a tanulók, akik az intézmény nevét 

tevékenységük által képviselik, elért eredményeikkel azt öregbítik, valamint a közösségi 

munkában kiemelkedő példát mutatnak a kollégista társaik számára. Ezen kívül a naponta 

ellenőrzött hálórendben, tisztaságban rendszeresen kiemelkedő tanulókat dicséret illeti 

meg.  

Dicséretek: 

 kollégiumi nevelői dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret, 

 kollégium igazgatói dicséret. 

 

A tanulók jutalmazására javaslatot tesznek: 

 a kollégiumi diákönkormányzat, 

 csoportvezető tanár, 

 intézményvezető. 

Az odaítélés szempontjait a Pedagógiai program tartalmazza. 

 

 

7.  Fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárás, kártérítés  

 

A kollégium nevelőtestülete által a házirend megsértéséért kiszabható fegyelmező 

intézkedések: 

a. Kedvezmények megvonása 

b. Nevelőtanári figyelmeztetés 

c. Nevelőtestületi figyelmeztetés 

d. Igazgatói figyelmeztetés 

 

A fegyelmi eljárás szabályai  

 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján fegyelmi 

büntetésben részesíthető.  

 

A fegyelmi eljárás és az azt esetlegesen megelőző egyeztető eljárás részletes szabályait a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet vonatkozó paragrafusai tartalmazzák. 
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 A fegyelmi eljárás pedagógiai célokat szolgál. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a 

szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárást akkor is meg lehet tartani, ha a 

tanuló vagy a szülő vagy képviselője ismételt szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. 

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

előadja. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A kollégium rendjének megsértéséért: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- kizárás  

- áthelyezés másik tanulócsoportba 

- kedvezmények, juttatások megvonása 

- fegyelmi büntetés szabható ki.  

 

A fegyelmi határozatot írásba kell foglalni. A tanulóval szemben ugyanazért a 

kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Végrehajtani csak jogerős 

fegyelmi határozatot lehet.  

 

A fegyelmi bizottság feladata a fegyelmi ügy vizsgálata, javaslattétel a döntéshozatalra. 

Vezetője a kollégium vezetője. Tagjai: az általuk megbízott két kollégiumi nevelő. A 

bizottság a véleményét szótöbbséggel alakítja ki. A fegyelmi eljárást megelőzheti az 

egyeztető eljárás, amelyre akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél kiskorú 

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

egyetért. 

 

Kártérítés 

 

A tanuló köteles a számára átadott eszközökkel leszámolni, károkozás esetén a kárt 

megtéríteni. 
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X. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK  

SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE 
 

 

A kollégiumi foglalkozási terv    
 

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: alapprogram) - 

összhangban a köznevelési törvénnyel - megalapozza és kijelöli a szakmai fejlesztés 

irányait, valamint meghatározza a közoktatási kollégiumok nevelési alapelveit. 

 

Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei  
Az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkereteit az intézmény Pedagógiai 

programja és foglalkozási terve részletesen tartalmazza. 

 

A mindennapi testedzés formái  

 

A tanulók egészséges életmódra nevelése, a testkultúra fejlesztése érdekében a kollégium a 

maga lehetőségeivel igyekszik szolgálni a kollégisták mindennapi testedzés iránti 

igényének kielégítését. Lehetőséget teremt – a tanulmányi feladatok színvonalas teljesítése 

esetén – a tanulók különböző sportegyesületben végzett tevékenységére városi, országos 

szintű sportversenyekre történő felkészülést és az azokon való részvételt, kollégiumi 

sportversenyeket szervez.  

A testmozgás, sport időkeret, az Éves foglalkozási tervben rögzített időkeret:  

-  szabad időben végzett tevékenység,  

-  csoportfoglalkozások keretében végzett testmozgás, házibajnokságok keretén belül 

végzett sporttevékenység, 

 -  kollégiumok közötti bajnokságok, kupa, stb.  

A mindennapi testedzés érdekében a tanulók a kollégium sportfelszereléseit díjtalanul, 

megőrzési felelősséggel vehetik igénybe. A tanulók mindennapi testedzését illetve a 

házibajnokságok és sportversenyek lebonyolítását a csoportvezetők illetve az erre a célra 

reszortfelelősként kijelölt nevelő szervezi és irányítja 

 

A kollégium könyvtárszobája    

 

A kollégiumi könyvtárszobában lévő dokumentumok nem csupán a kötelező irodalmak 

elolvasását teszi lehetővé a kollégista tanulók számára, hanem szórakoztató, ismeretközlő 

könyvek mellett megtalálhatóak a nyelvtanulást és szakmai képzést segítő irodalmak is. 

Videó- és CD állománya lehetőséget kínál a modern kori ismeretátadásnak. Nyitva tartása 

a szorgalmi időszak alatt a könyvtárosi munkával megbízott nevelőtanár munkaidő 

beosztásához igazodik. 

 

Egyéb rendezvények 

 

A kollégium tanulói közösségei (diákkörök, szakkörök) egyéb rendezvényeket is 

tarthatnak.  

Helyei:         

 az intézmény épületei illetve udvarai 
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 az intézmény tornaterme. 

 

A rendezvényeken résztvevők felelősek az épület állagának és berendezési tárgyainak 

megóvásáért. (Lásd részletesen a házirend!) 

Kollégiumon kívüli rendezvényeken 20 főig egy, 21 – 39 főig kettő, 39 fő felett három 

felnőtt felügyelete szükséges, közülük egy mindenképpen az iskolában dolgozó pedagógus 

legyen. 
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XI. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 
 

 

A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

 

a) A kollégium hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint a 

kollégium jó hírnevének megőrzése, öregbítése a kollégiumi közösség minden tagjának 

joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, 

valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 

b) Ünnepélyeink, megemlékezéseink rendje 

Az iskolában rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken a kollégium tanulói is 

kötelezően részt vesznek. Ezeken a napokon külön ünnepséget, megemlékezést nem kell 

tartani, de a kollégium a maga sajátos eszközeivel hozzá járul a tanulók ünnepi 

élményeinek fokozásához. 

 

c) Az intézményegységekhez kapcsolódó hagyományok ápolása 

Célja az intézményhez való kötődés erősítése, a hagyományok megőrzése és 

továbbfejlesztése, 

 kollégiumunk névadója emlékének ápolása (Kőrösi-nap), 

 sportvetélkedők szervezése, 

 Megemlékezünk nevezetes évfordulóinkról, állami ünnepeinkről, az egyetemes 

kultúra vagy tudomány egy-egy kiemelkedő alakjáról. 

 Részt veszünk olyan versenyen és vetélkedőn, amely a város, megye vagy 

ország diákjait mozgósítja.  

 Jelentősebb ünnepségeinkről, rendezvényeinkről, fontos kollégiumi 

munkáinkról videofelvételeket készítve segítjük a környék általános iskoláiban 

a pályaválasztást. 

 Keressük mindazon lehetőséget, amely alkalmas hagyományaink bővítésére, 

intézményünk egyéni arculatának hangsúlyozására. 
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XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 

1. Jelen szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosítása csak a nevelőtestület 

elfogadásával, a jelzett közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával 

lehetséges. 

 

2. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint például az adatkezelés, az iratkezelés rendjét, - önálló szabályzatok tartalmazzák. 

Ezek a szabályzatok az intézmény Szervezeti és működési szabályzatának mellékletei. 

 

3. A mellékletben található szabályzatok – mint igazgatói utasítások – jelen SZMSZ 

változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi 

megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi. 

 

4. Az SZMSZ felülvizsgálatát kezdeményezheti: 

 a fenntartó, 

 a nevelőtestület 50 % + 1 fő kezdeményezésére, 

 a szülők és a diákönkormányzat abban az esetben, ha a tanulók nagyobb csoportját 

érinti és azt a választott képviselők legalább 50 % + 1 fő arányban támogatják, 

 az intézményvezető, 

 ha törvényi változás írja elő. 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékleteit az 

intézmény vezetője készítette el, a Nevelőtestület rendkívüli értekezlet keretében 

véleményezte és elfogadta, határozatlan idejű érvényességgel. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatot és mellékleteit a jogszabályban előírt egyetértési és véleményezési jogával élve 

elfogadásra alkalmasnak tartotta az intézmény Szülői szervezete és Diákönkormányzata.  

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata határozatlan időre 

készült, felülvizsgálatát szükség szerint, illetve 2017-ben tervezzük.  

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

 

 

         Kovácsné Helmeczi Gizella 

          intézményvezető-helyettes 
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Alulírott Kovácsné Helmeczi Gizella a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás 

Baross utca 11/A intézményvezető-helyettese nyilatkozom, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatát  a nevelőtestület a 2015. szeptember 8-án tartott nevelőtestületi értekezleten 

megismerte és elfogadta.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása során a törvény által biztosított 

véleményezési jogát a Diák-önkormányzat és a Szülői szervezet gyakorolta.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom.  

 

 

 

 

 

…………………….  

Kovácsné Helmeczi Gizella 

intézményvezető-helyettes 

 

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 
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Legitimációs záradék  
 

 

 

Alulírott Kovácsné Helmeczi Gizella a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás 

Baross utca 11/A  intézményvezető helyettese nyilatkozom, hogy a 2015. szeptember  

keltezéssel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat többletkötelezettséget 

 

 jelent* 

 nem jelent*  

a fenntartó számára.  

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

…………………………….. 

 Kovácsné Helmeczi Gizella 

intézményvezető-helyettes 
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MELLÉKLETEK 
 

 

1. sz. melléklet: A kollégium szervezeti felépítése (séma) 

2. sz. melléklet: Munkaköri leírások 

3. sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 

4. sz. melléklet: Iratkezelési szabályzat 

5. sz. melléklet: Pedagógus továbbképzési szabályzat 

6. sz. melléklet: Fegyelmi eljárás szabályai 

7. sz. melléklet: Kollégiumi Diákönkormányzat működési szabályzata 

8. sz. melléklet: Portaszabályzat 

9. sz. melléklet: A számítógépszoba használata 

10. sz. melléklet: A konditerem használatának szabályai 
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1. sz. melléklet: 

 

A kollégium szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

Kollégiumi titkár Nevelőtestület 

Csoportnevelő Éjszakás felügyelő 

Diákönkormányzat 

Csoportnevelő 

Szülői 

Munkaközösség 
Ápoló 
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2. sz. melléklet: 

 

 

SZAKMAI ALAPDOKUMENTUM 
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3. sz. melléklet: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 
 

 

Intézményvezető munkaköri leírása: 
 

 

A dokumentumot hatáskörében eljárva a Tankerületi igazgató kiadmányozza.  

 

Munkavégzés helye:  Kőrösi Csoma Sándor Kollégium  

4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

Iskolai végzettsége, szakképesítése: a Közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti felsorolás 

Munkakörének megnevezése: intézményvezető 

Munkaideje: heti 40 óra 

Kötelező óraszáma: 4 óra  

 

A köznevelési intézmény vezetője 

• felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló 

költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött 

szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által 

rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, 

• önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, 

•  dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más 

hatáskörébe, 

•  felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

•  jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

•  képviseli az intézményt. 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

•  a pedagógiai munkáért, 

•  a nevelőtestület vezetéséért, 

•  a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

• önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló 

költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételek biztosításáért, 

•  a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

•  a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

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

• az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

•  a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

•  a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

•  a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 
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•  A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében 

szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes 

alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

•  A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége 

a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra 

alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a 

kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 

 

 

Dátum 

 

 

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

  Tankerületi igazgató 

 

 

 

 

Kollégiumi nevelőtanár: 
 
Munkáltató neve:   Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest, Nádor utca 32. 

Szervezeti egység megnevezése: Debreceni Tankerület 

Intézmény neve:   Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Intézmény címe:  4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

Név:   

Adóazonosító:       TAJ-szám: 

Közalkalmazotti osztály:      FEOR-szám: 

Beosztás (munkakör): kollégiumi nevelőtanár 

Munkahely: Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Munkavégzés helye: Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

A munkáltatói jogok gyakorlója: KLIK elnöke és a tankerület igazgató 

Közvetlen felettese: az intézmény vezetője 

Munkarend: nappali 

Heti törvényes munkaidő: 40 óra 

 - ebből 32 óra kötött munkaidőből áll: 

- 30 óra a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai 

foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra, 

- kötött munkaidőnek neveléssel oktatással le nem kötött részéből – heti 2 óra, melynek során 

köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. 

 - 8 óra szabadon felhasználható munkaidő. 

 

Előírt szakképzettség:  

 iskolai végzettség: egyetem/főiskola 

 szakképzettség:  

 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-a rögzíti. A 

nevelő-oktató munka során érvényesíteni kell az 1. §-ban megfogalmazott elveket. 
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A pedagógusok munkájukat:  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet, 

 a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 17-20. §-ok, 

 Az intézmény alapdokumentumai: 

 SZMSZ, 

 Közalkalmazotti Szabályzat, 

 Pedagógiai Program, 

 Házirend  

alapján végzik. 

A kollégiumi nevelőtanár a munkáját a fenti szabályozókon túl meghatározza az 

 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja. 

 

Heti illetve napi munkarendjét meghatározza az adott tanévre vonatkozó: 

 intézményi tantárgyfelosztás, 

 éves kollégiumi munkaterv 

 heti kollégium nevelőtanári beosztás, 

 az intézmény vezetője által megbízás formájában adott feladatok, 

 az intézményvezető által meghatározott helyettesítési rend. 

 

I. A kollégiumi nevelőtanár alaptevékenysége: 

A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata megteremteni a megfelelő 

feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabd iskolaválasztáshoz 

való joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akinek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz 

szükséges körülményeket. A nevelőtanár egy-egy tanulócsoport pedagógiai és nevelési irányításáért, felelős.  

 

Ezen belül konkrétan: 

 A tanuló erkölcsi fejlődéséért, 

 tanulmányi munkájáért, 

 általános műveltségük gyarapításáért, 

 egészséges életmódjáért, 

 magatartásuk, magaviseletük kulturált fejlesztéséért, 

 ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért csoportján belül, 

 segíti, megszervezi a tanulmányi munkát, 

 ellenőrzi a felkészülést, 

 megismeri tanulói családi körülményeit, 

 kapcsolatot tart a szülőkkel, osztályfőnökkel, szaktanárral, 

 irányítja, szervezi, segíti a csoport - és a KDÖK fejlődését (tervezéstől az értékelésig), 

 ellenőrzi a tanulói által használt helyiségek, a tanulók felszerelésének, személyi tulajdonukat 

képező tárgyaiknak rendjét, tisztaságát, a tanulók ápoltságát, 

 a tanév elején elkészíti a saját csoportjára vonatkozó éves, részletes munkatervét az előző év 

munkájának helyzetelemzése alapján, 

 felelős a harmonikus, jó értelemben demokratikus tanár-tanuló viszony, a családias, meleg légkör 

megteremtéséért a csoporton belül. Továbbá csoportja, a többi csoport és a kollégiumi közösség 

közötti baráti, szeretetteljes viszony kialakításáért. Nem a saját presztízséért, hanem a tanulók 

egészséges, harmonikus testi-lelki fejlődéséért, jó közérzetéért munkálkodik, 

 munkájáról, megfigyeléseiről, a tanulókról szerzett pedagógiai tapasztalatairól feljegyzéseket készít 

folyamatosan. Havonta kiírja az iskolai érdemjegyeket. Félévkor és év végén elemző értékelést 

készít, 
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 kiemelt figyelmet fordít a tanulók minden munkájának rendszeres következetes ellenőrzésére, 

értékelésére, 

 rendszeresen tartja a kapcsolatot a tanulók iskoláival, osztályfőnökeivel és szaktanáraival. 
 

II. A kollégiumi nevelőtanár feladatköre: 

Általános elvnek tekintendő a kollégiumi dokumentumok naprakész vezetése, a folyamatos állagmegóvás 

érdekében a kollégium helyiségeinek és eszközrendszerének ellenőrzése, kiemelten a saját tanulócsoportra. 

Fontos a következetes és egyezményes követelményrendszer megtartása és a kollégiumi nevelők 

információcseréje. 

A kollégiumi élet szakaszosságából fakadóan az egyes napszakokban más és más feladatot kell ellátni a 

kollégiumban. A hetes bontásból adódóan a hét első munkanapját megelőző napon, valamint a hét utolsó 

munkanapján két speciális munkafeladat jelentkezik. Így az alábbi napszakhoz kötődő nevelőtanári 

feladatköröket tudjuk meghatározni.  

 Reggeles (munkaideje 6
00

-8
00

) 

Feladata a reggeli ébredés koordinálása. A tanórák kezdésétől függően 6
15

-től ébreszti a tanulókat, de 

legkésőbb 7
15

-kor. Figyelemmel kíséri a reggeli tevékenység zavartalan lefolyását. A beteg tanulókat, 

valamint a tanulókat érintő változásokat bejegyzi a naplóba.  A kollégium hálótermet ellenőrzi. 

Instrukcióival segíti a reggeli takarítás szervezését. 8
00

-kor a kollégium bejáratát lezárja. Csak indokolt 

esetben tartózkodhat kollégista tanuló a kollégiumban, amelynek tényéről a reggeles nevelőtanár a 

kollégiumvezetőt tájékoztatni köteles.  

 Ebédeltető (munkaideje: 12
00

-16
00

) Feladata a tanulók szilenciumig terjedő szabadidejének, 

tevékenységének koordinálása. Feladatai közzé tartozik még a délutáni programokon résztvevő tanulók 

regisztrálása (délutáni iskolai, vagy városi foglalkozásokra visszamenő tanulók névsorának rögzítése a 

haladási naplóban - várható visszaérkezéssel együtt) 

 Tanulószobás (munkaideje: 16
00

-20
00)

 

Feladata a tanulók tanuláshoz való jogának biztosítása, a másnapi felkészülés ellenőrzése. 

A szilenciumi foglalkozások 45 percesek, ezen idő alatt a diák rendszerezi a másnapi tanulnivalót, 

illetve segítséget kér, ha valamilyen segédeszközre van szüksége. A tanárok feladata, hogy segítséget 

nyújtsanak a tanulóknak a tanulmányi munkájukban, illetve felzárkóztassák, ha lemaradást tapasztalnak. 

A tanár feladata továbbá, hogy az optimális tárgyi körülményeket megteremtse a hatékony tanuláshoz 

(csend, megvilágítás, terem, stb.). Segíteni csak úgy tudunk, ha előzetesen lemérjük a tanuló 

tudásszintjét, s a maximumot próbáljuk kihozni belőlük. Minden tanuló másképp szeret tanulni, eltérő 

tanulási stílusa van. Ezt figyelembe kell venni, és biztosítani kell számukra a megfelelő feltételeket. A 

második és a harmadik szilenciumon történik, a számonkérés, vagyis a következő napi lecke és 

memorandum felkérdezése. Azoknak a tanulóknak, akik a következő nap gyakorlati foglalkozáson 

vesznek részt, az első szilencium kötelező, egyébként a hálóteremben, a számítógépteremben kell 

tartózkodniuk és hasznosan eltölteni az időt (kötelező olvasmány olvasása, elektronikus házi feladat, 

anyaggyűjtés, stb.). 

A harmadik szilencium idejében vannak a kollégiumi alapprogramban meghatározott kötelező 

foglalkozások. A szilenciumok előtt és után a nevelőtanárok fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozásokat tartanak. 

 Estés (munkaideje: 20
00

-22
00

) 

Feladata a tanulók esti pihenésének, szabadidejének és kimenőjének megszervezése. A tanulók 

kimenőjének ellenőrzésén túl a hálótermek, tanulószoba rendjének ellenőrzése a nevelőtanár feladata.  

A kollégistáknak a kimenőről való visszaérkezés után készülődni kell a lefekvéshez. A nevelő tanár 

feladata, hogy a tanulók normális körülmények között, időre elkészüljenek a lámpaoltáshoz, elvégezzék 

a kötelező tisztálkodási tevékenységet a takarodóig. Valamint ilyenkor van idő a kötetlen beszélgetésre, 

amely minden esetben egy új ismeretszerző tevékenység a kollégiumi nevelő és a kollégista tanuló 

részére is. Nagyon fontos a személyes példamutatás, a következetes napirend betartása. Sokszor 

ilyenkor mondják el a tanulók, mindazt, ami napközben történt velük, ilyenkor osztják meg örömüket, 

bánatukat a felnőttekkel. 
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A kollégiumi nevelő az esti létszámellenőrzés után utolsó feladatként a kollégium zártságának 

ellenőrzését végzi el, az illegális kollégium elhagyásának megakadályozására. 

 Elengedős (munkaideje: 12
00

-16
00 

 -
 
az utolsó munkanap) 

Feladata a hét utolsó munkanapján a tanulók rendezett hazautazásának biztosítása a kollégiumi rend 

szem előtt tartásával. 

A hálók és a kollégium összes helyiségének ellenőrzése, a villany és az összes energiafogyasztó 

kikapcsolása. Feladata a hűtőszekrények ellenőrzése, az ételmaradékok eltávolítása. 

A kollégium biztonságos zárása a biztonsági előírásoknak megfelelően.  

 Hétvégi fogadó (munkaideje: 18
00

-22
00

 – az első munkanapot megelőző nap) 

Feladata a hét első munkanapját megelőző napon a kollégiumba visszatérő tanulók fogadása. 

Visszaérkezés 20
00

 óráig, illetve egyeztetés alapján az első munkanapon a tanítás megkezdéséig. A 

kollégium épületének ellenőrzése, körbejárása, közös helyiségek kinyitása, elektromos berendezések 

üzembe helyezése. Az esti időszakban a létszámellenőrzés.  

 

III. Elvárások a tanítással le nem kötött munkaidőben 

 A hátrányos helyzetű, a lassúbb tempóban haladó tanulók felzárkóztatása. 

 A kimagasló teljesítményt. nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása, nyelvvizsgára, versenyre 

történő felkészítés.  

 Közreműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 Aktív szerepvállalás csoportfoglalkozásokon kívüli szabadidős programok (sport, kulturális, stb.), 

versenyek megszervezésében és lebonyolításában. 

 Érdeklődési területekhez kapcsolódó tanulói közösségek (szakkör, érdeklődési-, önképzőkör) 

szervezése és irányítása. 

 A tanuló felügyelete a kollégiumi és iskolán kívüli rendezvényeken. 

 Részvétel az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepségeken. 

 Közreműködés a törvényi elvárásoknak megfelelő dokumentum-felülvizsgálatban. 

 

IV. A kollégiumi nevelőtanári tevékenységhez tartozó ügyviteli feladatok 

 Az ügyeleti és csoportnapló(k), a létszámnyilvántartó és a hálóterem beosztás pontos, naprakész 

vezetése. 

 A tanulókat érintő adminisztratív munka (ideiglenes lakcímkártya, ajánlott küldemények átvétele és 

kikérők elbírálása) elvégzése. 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

        ………………………………… 

          munkáltató 

 

Hajdúnánás, ………………………….. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem, a megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

 

        …………………………………. 

         munkavállaló 

 

Hajdúnánás, ………………………….. 
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Éjszakás felügyelő: 
 

Munkáltató neve:    Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

Budapest, Nádor utca 32. 

Szervezeti egység megnevezése: Debreceni Tankerület 

Intézmény neve:   Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Intézmény címe:   4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 

Név:      

Adóazonosító:      TAJ-szám:   

Közalkalmazotti osztály:     FEOR-szám:  5221 

Beosztás (munkakör): Gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő (éjszakás felügyelő) 

Munkahely: Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Munkavégzés helye: Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

A munkáltatói jogok gyakorlója: KLIK elnöke és a tankerület igazgató 

Közvetlen felettese: az intézmény vezetője 

Munkarend: egy műszakos 

Heti törvényes munkaidő:  40 óra 

  

Előírt szakképzettség: Közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti felsorolás 

Iskolai végzettség: érettségi 

Szakképzettség: gyermek és ifjúsági felügyelő 

 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 

mindenkor hatályos jogszabályok szellemében végzi. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek: 

- pedagógiailag felkészülten, felelősséggel és önállósággal, céltudatosan választja ki módszereit 

- munkájával kapcsolatos adminisztrációját elvégzi (naplóbejegyzés, írásos beszámolók, szülők értesítése) 

- munkavégzése során biztosítja a kollégiumi tanulók nyugodt pihenését 

- munkavégzésében alapvető szempont a kollégium házi- és napirendjének betartása, betartatása 

- vasárnap este 21.50-tól péntek hajnali 6 óráig minden éjszaka köteles benn tartózkodni a kollégiumban 

- ha beteg, vagy családi, esetleg hivatalos ügyek miatt távol van, köteles bejelenteni az igazgatónál, hogy 

gondoskodhasson a helyettesítéséről 

- minden este 21.50-kor átveszi az ügyeletet a napos nevelőtől, tájékozódik a tanulókról, van-e beteg, akiről 

gondoskodni kell 

- 22.00 – 23.00. között végigjárja az épületet, ellenőrzi, befejezték-e a tanulást, bezárták-e a közös 

helyiségeket 

- ügyel az engedéllyel fennmaradók kulturált, másokat nem zavaró magatartásának fenntartására 

- figyelmezteti a tanulókat, hogy a ne zavarják egymást a tanulásban a hangoskodókat rendre utasítja, 

törekszik a konfliktushelyzetek megakadályozására 

- ha valamelyik tanuló rosszul lesz, gondoskodik az orvosi ellátásról (mentőt, ügyeletes orvost hív a beteghez) 

és haladéktalanul értesíti a tanuló szüleit 

- ha úgy ítéli meg, hogy szükség van a tanuló kíséretére, akkor elkíséri az orvoshoz 

- veszély esetén azonnal intézkedik a tanulók biztonságával, mentésével kapcsolatban 

- tűz esetén azonnal értesíti a tűzoltókat, a mentőket, az igazgatót 

- az esetleges baleset során bekövetkezett kisebb sérülést ellátja, gondoskodik a sérült ellátásáról 
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- az éjszaka folyamán történtekről bejegyzést ír az ügyeleti naplóba, illetve rendkívüli esemény 

bekövetkeztekor tájékoztatja az ébresztő napos nevelőt 

- ha súlyos fegyelemsértést észlelt, jelzi azt a tagintézmény-vezetőnek, illetve az igazgatónak 

- ha a tanulók gondjukkal megkeresik az éjszaka pedagógiai felügyeletet ellátó tanárt, halaszthatatlan 

probléma esetén azonnal intézkedik; ha az eset megoldása meghaladja hatáskörét, jelzi a napos nevelőnek, a 

tagintézmény-vezetőnek 

- az éjszaka pedagógiai felügyeletet ellátó pedagógusnak joga van a tanulók lakószobáiba bemenni, azt 

ellenőrizni 

- folyamatos munkakapcsolatban áll a tagintézmény nevelőtestületének tagjaival  

 

Ellenőrzési feladatok: 

- napi rendszerességgel ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, bezárását, az 

elektromos készülékek kikapcsolását, minden olyan körülmény kiiktatását, ami baleset forrásává válhat 

- naponta ellenőrzi a házirend betartását, betartatását a munkarendjében szabályozott időtartam alatt 

- a munkája során a tanulókkal kapcsolatban közvetlenül felmerülő fontosabb eseményekről, történésekről 

tájékoztatja a tagintézmény-vezetőt, illetve az intézmény igazgatóját 

 

Munkakörülmények: 

- munkáját heti 40 órában éjszaka végzi. 

- a kollégiumban ügyeletesi szoba áll rendelkezésére. 

- a külső kapcsolattartáshoz a tanári szobában található telefont veheti igénybe. 

 

A felsoroltakon kívül elvégzi azokat a feladatokat, melyekkel az intézményvezető megbízza. 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

        ………………………………… 

          munkáltató 

 

Hajdúnánás, ………………..…………………… 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem, a megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

 

        …………………………………. 

         munkavállaló 

 

Hajdúnánás, …………….……………………… 

 

 

 

Kollégiumi titkár: 
 

Munkáltató neve:    Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

Budapest, Nádor utca 32. 

Szervezeti egység megnevezése: Debreceni Tankerület 

Intézmény neve:   Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Intézmény címe:   4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Név:      

Adóazonosító:      TAJ-szám:   

Közalkalmazotti osztály:     FEOR-szám:   

Beosztás (munkakör): kollégiumi titkár 

Munkahely: Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Munkavégzés helye: Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

A munkáltatói jogok gyakorlója: KLIK elnöke és a tankerület igazgató 

Közvetlen felettese: az intézmény vezetője 

Munkarend: nappali 

Heti törvényes munkaidő: 40 óra 

  

Előírt szakképzettség: Közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti felsorolás 

Iskolai végzettség: főiskola 

Szakképzettség: kommunikátor, vállalkozási ügyintéző 

 

Munkáját közvetlenül az intézményvezető irányításával végzi, aki munkatorlódás esetén 

fontossági sorrendet állapít meg.  

 

Feladatai: 

 

 A beérkezett és az intézettől kimenő iratokat érkezteti, iktatja, vezeti a kollégiumi 

irattárat. 

 Postáz, vezeti a postakönyvet.  

 Közreműködik a kinevezések, szerződések, munkaviszony megszüntetés, stb. iratainak 

előkészítésében. 

 A kollégiumba felvett tanulók jelentkezési lapjainak nyilvántartásba vételét és kezelését 

végzi. 

 Vezeti a tanulói nyilvántartásokat, végzi a kötelező adatszolgáltatásokat. 

 Vezeti a dolgozók munkaügyi nyilvántartásait, végzi a kötelező adatszolgáltatásokat. 

 Elvégzi az iskolai gépelés, fénymásolás munkáját. Ezen eszközökért felelősséggel 

tartozik. 

 Gondoskodik a bélyegzők jogosítvány szerinti használatáról. 

 Működteti a KIR, a KIR-STAT programokat. 

 Kiadja a tanulói igazolásokat. 

 Dolgozónként vezeti a szabadságos kartonokat.  

 Vezeti a nevelőtestületi jegyzőkönyveket. 

 Kezeli a tanügyi dokumentumokat.  

 Megrendeli a tanügyi nyomtatványokat szakmai irányítással. 

 Tanügyi statisztikákat készít szakmai irányítással. 

 Információkat közvetít a szülők és a kollégiumvezetés, a pedagógusok között. 

 Részt vesz a kollégiumi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. 

 Kezeli a kollégiumi partnerlistát.  
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 Közreműködik az intézménybe érkező vendégek fogadásában, reprezentációban. 

 Adatokat csak az Adatvédelmi Törvény figyelembevételével szolgáltat ki. 

 Fentieken túl végzi azokat az adminisztrációs feladatokat, melyekkel az intézmény 

vezetője megbízza.  

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

        ………………………………… 

          munkáltató 

 

Hajdúnánás, ……………………………. 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem, a megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

 

        …………………………………. 

         munkavállaló 

 

Hajdúnánás, ………………………… 
 

 

 

 

Ápoló: 
 

Munkáltató neve:    Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

Budapest, Nádor utca 32. 

Szervezeti egység megnevezése: Debreceni Tankerület 

Intézmény neve:   Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Intézmény címe:   4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Név:      

Adóazonosító:      TAJ-szám:   

Közalkalmazotti osztály:     FEOR-szám:   

Beosztás (munkakör): kollégiumi ápoló 

Munkahely: Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Munkavégzés helye: Hajdúnánás, Baross u. 11/A 

A munkáltatói jogok gyakorlója: KLIK elnöke és a tankerület igazgató 

Közvetlen felettese: az intézmény vezetője 

Munkarend: nappali 

Heti törvényes munkaidő:  20 óra 
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Előírt szakképzettség: Közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti felsorolás 

Iskolai végzettség:  

Szakképzettség:  

 

Munkáját köteles az érvényben lévő jogszabályok, az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában, Pedagógiai Programjában, Házirendjében foglaltak alapján, az 

intézményvezetője, annak távollétében az ügyeletes tanár irányítása mellett a szakmai 

egészségügyi szabályok maradéktalan betartásával végezni. Ellenőrzés, irányítás 

szempontjából az intézményvezetőhöz tartozik. 

 

Fontosabb feladatok és felelősségek: 

 Segíti a kollégiumi nevelőmunkát a kapcsolódó szakterületeken (prevenció, 

vöröskeresztes diákok felkészítése egészségügyi versenyekre stb.). 

 Munkavégzésében alapvető szempont a kollégium házi- és napirendjének betartása, 

illetve betartatása. 

 Megköveteli az egészséges életmód alapvető szabályainak, valamint a higiéniás 

előírások betartását. 

 Gondoskodik a beteg vagy sérült tanuló ellátásáról (lázmérés, gyógyszerezés, orvosi 

vizsgálatra irányítás), szükség esetén ügyeletes orvost vagy mentőt hív. 

 Intézményi dolgozó rosszulléte vagy sérülése esetén közreműködik annak szakszerű 

ellátásában. 

 Az elsősegélynyújtó láda szükséges felszereléséről folyamatosan gondoskodik.  

 A tanárok részére a legszükségesebb elsősegély-nyújtási eljárásokat bemutatja.  

 Közreműködik az esetlegesen a kollégiumban lakó mozgássérült diákok kísérésében 

(iskolába és vissza), valamint étkezésük felszolgálásában. 

 Munkájáról, intézkedéséről feljegyzést készít a betegnaplóban, tapasztalatait és egyéb 

észrevételeit az emeleti ügyeleti naplóba is bejegyezheti. 

 A HÍD II. programban résztvevő diákok rendszeres iskolai felkészülését segíti. 

 

Különleges felelőssége: 

 Segíti a csoportvezető tanárok pedagógiai munkáját az egyéni és családi mentálhigiénés 

problémák felderítésében, megoldásában. 

 Prevenciós munkát végez a káros szenvedélyek elkerülése és az egészséges életmód 

kialakítása érdekében. 

 A rendkívüli eseményekről, a tanulók nagyobb csoportját érintő jelentősebb 

tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 A személyiségi jogokat érintő információkat bizalmasan kezeli.  

 Munkájáról, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 Az intézmény házi gyógyszertárából a megfelelő gyógyszereket a tanulók részére 

kiadja. A beteg tanulók nevét, panaszait, a kiadok gyógyszereket és egyéb fontos 

körülményeket, az erre rendszeresített füzetben naprakészen adminisztrálja.  

 

Ellenőrzési feladatai: 

 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók személyi higiéniáját, ápoltságát, a tanulók által 

használt közös helyiségek rendjét, tisztaságát, a személyes holmik rendezettségét. 

 Felügyeli a nevelő tanárokkal együtt a hűtőszekrények használatának higiénés 
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követelményeit, a romlott élelmiszereket eltávolíttatja, gondoskodik a hűtőszekrények 

hetenkénti rendszeres, vagy szükség szerinti tisztításáról.  

 Naponta ellenőrzi az intézmény összes helyiségének rendjét, tisztaságát, a higiénés 

követelmények betartását.  

 Rendszeres kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, a nevelőtestülettel, a kollégiumi 

titkárral és a kollégiumi orvossal. Szükség esetén jelzéssel él, értesíti a szülőt. 

 Munkáját az intézményvezető által meghatározott időbeosztás, valamint a hatályos 

szabályok szerint végzi. 

 

 

Végrehajtja mindazt a feladatot, ami az intézmény zavartalan működéséhez szükséges, és 

ezzel az intézményvezető, esetenként az ügyeletes tanár szóban vagy írásban megbízza.  

 

 

 

 

A munkaköri leírást kiadta: 

 

        ………………………………… 

          munkáltató 

 

Hajdúnánás, ……………………………. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem, a megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

 

        …………………………………. 

         munkavállaló 

 

Hajdúnánás, ……………………………... 
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4. sz. melléklet: 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat 

határozza meg. 

 

Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: 

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

 az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, azon 

személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, közalkalmazottairól az 

intézmény nyilvántart, 

 az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése, 

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének 

közlése. 
 

Összeszegezve tehát szabályzatunk célja az adatkezelésben érintettet személyek – 

egyértelmű és részletes – tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így 

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

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

adatokat. 

 

Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya: 

 

Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára és 

tanulójára nézve kötelező érvényű. 

Az adatkezelési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre (visszavonásig vagy módosításig) szól. 

Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti 

jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni. Erre a Munka törvénykönyve 

8.§ (1)-(4) bekezdése, valamint a 10. § (1)-(4) szakaszai szerint készült írásos tájékoztatóban 

figyelmét fel kell hívni. 
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I. Személyes és különleges adatok 

 

 

1.  A kollégium köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés 

információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési 

program (OSAP) keretében előírt adatokat szolgáltatni.  

 

2.  A kollégium nyilvántartja a pedagógusok oktatási azonosító számát, pedagógus 

igazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.  

2.1. A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás 

keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, 

foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza.  

2.2. A közoktatási információs rendszer keretében folyó adatkezelés jogszerűségéért az 

oktatásért felelős miniszter felel. 

2.3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) 

meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő köznevelési intézményünk 

adatokat szolgáltat a KIR-be. A kollégiumi adatbázis feltöltéséért, gondozásáért az 

igazgató a felelős. 

2.4. A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,  

a) aki tanulói jogviszonyban áll, 

b) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 

c) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 

d) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, 

e) akit óraadóként foglalkoztatnak.  

2.5. Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a 2.3. 

bekezdés b)-e) pontja szerinti nyilvántartás, valamint a felsőoktatási információs 

rendszer hallgatói és alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható.  

2.6. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott  

a) nevét, anyja nevét, 

b) születési helyét és idejét, 

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási 

intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a 

végzettség, szakképzettség, a pedagógus szakvizsga, PhD megszerzésének 

idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

i) vezetői beosztását, 

j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

l) munkaidejének mértékét, 
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m) tartós távollétének időtartamát.  

2.7. Óraadó esetében munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell 

megadni. 

2.8. Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása 

céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának 

ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, 

időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével 

kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartó szerv részére.  

2.9. A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 

bejelentik a nyilvántartásba.  

2.10. A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes 

személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást 

követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot 

képez, amelyet azonosítás céljából megküld a KIR működtetőjének.  

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes 

személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR 

működtetőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott 

adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból 

vezeti át.  

2.11. A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a 

társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR adatkezelője az országos 

egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés 

esetén a személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni.  

 

3. A kollégium az óraadó tanárok: 

a) nevét, 

b) születési helyét, idejét, 

c) nemét, 

d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, 

f) oktatási azonosító számát 

tartja nyilván.  

 

4.  A kollégium a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, 
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nem magyar állampolgár esetében a Magyarország területén való tartózkodás 

jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 

telefonszáma, 

c) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok, 

ca) a felvételivel kapcsolatos adatok, 

cb) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

cc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

cd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 

ce) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

cf) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

cg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

da) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és 

minősítése, vizsgaadatok, 

db) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

dc) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

dd) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

de) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

df) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka.  

5. A 2-3. pontban foglalt adatok - az Nkt.-ben meghatározottak szerint, a személyes adatok 

védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a 

kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő 

igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó 

rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

 

6. A kollégium az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, 

kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az Nkt.-ben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezelhetik.  

A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához 

szükséges valamennyi adat a KIR - jogszabályban meghatározott - adatkezelője, a 

pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.  

 

7.  A gyermek, tanuló adatai közül 

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, 

megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának 

megállapítása céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség 

teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, 
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települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat részére, 

b) kollégiumi felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett kollégiumhoz, 

iskolához,felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az 

érintett felsőoktatási intézményhez, 

c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 

társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, 

szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, 

az iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló-és gyermekbalesetre vonatkozó 

adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-

egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, 

törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 

tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával 

kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó 

adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a 

családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

e)  az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe 

vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz 

továbbítható.  

 

8.  A gyermek, a tanuló  

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, 

magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat 

intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

b) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett 

tanulócsoporton belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, vagy ha az 

értékelés nem a kollégiumban történik, a iskolának, 

iskolaváltás/kollégiumváltás esetén az új iskolának/kollégiumnak, a szakmai 

ellenőrzés végzőjének továbbítható. 

 

9. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható 

a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.  

Az intézményben ilyen adatnak minősül  

aa) a gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat  

ab) a tartós betegséget tanúsító orvosi igazolás  

ac) a normatív kedvezményre való jogosultság érdekében a családon belül 

három vagy több gyermek ellátását tanúsító hivatalos, intézmény által 

igazolt nyilatkozat.  
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II. Kötelezettségek az adatok továbbításával kapcsolatban 

 

Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel el. Az 

elrendelést. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 26. fejezete, „A köznevelési 

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

 

1. A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva 

harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval 

és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 

gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. 

 

2. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló 

fejlődésével összefüggő megbeszélésre.  

 

3. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestület ülésén.  

 

4. A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 

közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy 

erkölcsi fejlődését. 

Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek, tanuló érdekét, ha 

olyan körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek, 

tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek 

bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.  

 

5. A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a kollégium 

igazgatója útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha 

megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. 

Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan 

egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.  

 

6. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, amelyekre a 

jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak.  

 

7. Az Nkt. 41-43. §-aiban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai 

felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon – a jogszabályi előírások 

keretei között - átadhatók. 
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8. Önkéntes adatszolgáltatás esetén a kollégium igazgatója felmentést adhat, de ebben az 

esetben a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel önkéntes. Kiskorú tanulónak az önkéntes 

adatszolgáltatásba történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedélyét.  

 

9. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván 

kell tartani.  

 

10. Az önálló jövedelemmel nem rendelkező, és a szülővel közös háztartásban élő nagykorú 

tanuló szülőjét a tanulói jogviszony/kollégiumi tagsági viszony megszűnésével és a fizetési 

kötelezettséggel járó iskolai/kollégiumi döntésekről értesíteni kell. 

 

11. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  

 

12. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a szülői szervezetet, a kollégiumi 

diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

 

13. Adattovábbításra a kollégium igazgatója és a kollégiumi titkár jogosult.  

 

14. A kollégiumunkban folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell 

felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény , valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és az Nkt. 41-44. 

§-aiban foglalt előírásainak. 

 

 

III. Az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendje 

 

1. A kollégiumunkban kezelt adatok nyilvántartási módja: 

• papír alapú nyilvántartás, 

• számítógépes (elektronikus) nyilvántartás, 

• az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. 

 

2. A kollégium adatkezelési tevékenységéért a kollégium igazgatója egy személyben felelős. 

Adatkezelési jogkörének gyakorlásával a kollégium egyes alkalmazottait bízza meg az 

alábbiak szerint:  

2.1. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott alkalmazottak a munkaköri 

leírásukban szereplő adatokkal kapcsolatosan: 

2.1.1. az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

• iskolatitkár. 

2.1.2. a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

• kollégiumi titkár, 
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• csoportvezetők, 

2.2 Az adatok továbbításával megbízott alkalmazottak (az Nkt. 41-44. § előírásai alapján): 

2.2.1. az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő 

feladatokkal kapcsolatosan: 

• kollégiumi titkár. 

2.2.2. a tanulók adatait továbbíthatja: 

• igazgató  

(fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási 

szervek, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot); 

2.2.3. a tanulók adatait továbbíthatja: 

• igazgató,  

• csoportvezetők, 

(a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre 

vonatkozó adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek); 

2.2.4. a tanulók adatait továbbíthatja: 

• igazgató,  

• csoportvezetők, 

• kollégiumi titkár (a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos 

adatokat az érintett csoporton belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a 

vizsgabizottságnak, iskolaváltás/kollégiumváltás esetén az új 

iskolának/kollégiumnak, a szakmai ellenőrzés végzőjének); 

2.2.5. a tanulók adatait továbbíthatja: 

• igazgató,  

• csoportvezetők  

(a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, 

felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett 

felsőoktatási intézményhez adatot);  

2.2.6. a tanulók adatait továbbíthatja: 

• igazgató  

(az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, 

tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából adatot);  

2.2.7. a tanulók adatait továbbíthatja: 

• igazgató,  

• csoportvezetők, 

(a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek-és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek adatot).  

 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

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

Az igazgató személyes feladatai: 

 az adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

 az adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

 az egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érintettek hozzájárulásának 

beszerzése. 
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IV. Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése 

 

 

1. Személyi iratok 

 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

a.) A személyi iratok köre az alábbi: 

 a közalkalmazott személyi anyaga, 

 a közalkalmazott tájékoztatásáról szóló irat, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. 

illetményszámfejtéssel kapcsolatos iratok), 

 a közalkalmazott bankszámlájának száma, 

 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok. 

b.) A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: 

 a közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, 

 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

 bíróság vagy más hatóság döntése, 

 jogszabályi rendelkezés. 

c.) A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 

 az intézmény vezetője, 

 a kollégiumi titkár, 

 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, TB-ellenőr, revizor, 

stb.), 

 saját kérésére az érintett közalkalmazott. 

d.) A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

 az intézmény igazgatója, 

 az adatok kezelését végző iskolatitkár. 

 

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

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

véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 

informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása a 

rendszergazda feladata. 

 

2. A személyi anyag vezetése és tárolása 

 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a 

közalkalmazott személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen 

szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban más anyag nem tárolható. A személyi anyagot 

tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként 

kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. 
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A személyi anyag része az 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete szerint vezetett 

Közalkalmazotti alapnyilvántartás. A Közalkalmazotti alapnyilvántartás első alkalommal 

papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel is vezethető. A 

számítógéppel vezetett Közalkalmazotti alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő 

esetekben: 

 a közalkalmazotti jogviszony első alkalommal való létesítésekor, 

 a közalkalmazott áthelyezésekor, 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor, 

 ha a közalkalmazott adatai lényeges mértékben megváltoztak. 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről. 

A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 

Utasításai és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján az anyag karbantartását a kollégiumi 

titkár végzi. 

 

 

V. A tanulók személyi adatainak vezetése 

 

1. A tanulók személyi adatainak védelme 

 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

 az intézmény igazgatója, 

 a kollégiumi titkár, 

 a csoportnevelők. 

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és 

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

elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie. 

 

2. A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

 

A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók személyi 

adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat szerint kezeli. A 

diákok személyi adatai között más anyag nem tárolható.  

A tanulók személyes adatait az alábbi felsorolt nyilvántartásokban kell őrizni: 

• törzskönyv (vezetéséért felelősök: kollégiumi titkár, csoportvezetők), 

• nevelői feljegyzések (csoportnapló) (vezetéséért felelősök: csoportvezetők), 

• egyéb foglalkozások – korrepetálás, felzárkóztatás, szabadidős foglalkozás, stb. – 

csoportnaplói (vezetéséért felelősök: igazgatóhelyettesek, a foglalkozást vezető 

pedagógusok), 

• tanulói jogviszony igazolások nyilvántartása (vezetéséért felelős: kollégiumi titkár), 

• tanulói adatlapok. 
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A tanulói adatlapok célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész 

tárolása a szükséges adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok 

folyamatos ellátása céljából. A tanulói adatlap a következő adatokat tartalmazhatja: 

 a tanuló neve, osztálya, 

 születési helye és ideje, anyja neve, 

 a tanuló azonosító számai, 

 állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 a szülők elérhetőségei, 

 a tanuló gyógyszerérzékenysége. 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. 

 

A nyilvántartást az igazgató utasításait követve a kollégiumi titkár és a csoportnevelők 

vezetik. A tanulói nyilvántartás minden év szeptemberében kell felvenni, illetve felújítani. A 

tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes vezetéséért a kollégiumi titkár felelős. 

Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 

hozzá. 

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

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

 

 

VI. Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és 

érvényesítésük rendje 

 

1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására 

 

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

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

A közalkalmazott, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni. A közalkalmazott, a tanuló illetve gondviselője jogosult 

megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben 

továbbították. 

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

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata vagy 

döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

Az érintett közalkalmazott, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője 

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

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

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 

milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény igazgatója a kérelem 

benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni a 

tájékoztatást. 

 

2. Az érintett személyek tiltakozási joga 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
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 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 

az adatkezelést törvény rendelte el; 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

 a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 

Az intézmény igazgatója - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és 

adattovábbítást is megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az 

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – az Adatvédelmi törvény szerint bírósághoz 

fordulhat. 

 

3. A bírósági jogérvényesítés lehetősége 

 

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

közalkalmazott, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

 

A kollégium adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori 

módosításáért az igazgató a felelős. 

 

 

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

 

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

        intézményvezető-helyettes 
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5. sz. melléklet: 

 

 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

Bevezetés 
 

 

Az 1995. évi LXVI. törvény az irattári és levéltári anyag védelmének általános szabályaiban 

kötelezően írja elő az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű iratokat őrző 

természetes személyek részére azt a felelősséget, hogy a szervesen összetartozó iratok egységét, illetve 

eredeti rendjét megőrizzék, valamint a tulajdonukban vagy birtokukban lévő levéltári anyag 

megóvását biztosítsák. 

 

Az iratkezelési szabályzat rendeltetése, hogy a törvényben előírt iratvédelemre, az iratanyag 

kezelésére olyan rendszert dolgozzon ki, amely egyrészt szabályozza a szervhez beérkező vagy a szerv 

működése során keletkezett iratok átvételét, a posta felbontását, az  iratok rendezését, nyilvántartását, 

iktatását, az irattárolás módját, a kimenő iratok kezelését, az iratok selejtezését és a maradandó értékű 

iratok levéltárba juttatását, másrészt az iratok ügykörönkénti csoportosításával megkönnyítse az iratok 

fellelhetőségét és selejtezését. 

 

Az iratkezelési szabályzat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet, továbbá a 2011. évi CXC. 

törvény és végrehajtási rendeleteinek vonatkozó rendelkezései alapján készült. 

 

A szabályzat előírásait a szerv teljes ügyvitelében megvalósuló minden iratkezelési tevékenységre 

alkalmazni kell. 

 

Az iratkezelési szabályzat meghatározza az iratkezelés szervezetét és módját. 

 

 

Az iratkezelés szervezete és módja 
 
 
A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (továbbiakban: Kollégium) az iratkezelést hagyományos, kézi 

iktatási iratkezelési rendszerben látja el. 

 

 

Az iratkezelés folyamata 
 

 

A küldemények átvétele, érkeztetése, felbontása, szignálása 

 

A beérkező iratok, küldemények átvétele 
 

A postai küldeményeket a kollégiumtitkár veszi át naponta - szükség esetén több alkalommal is - a 

posta átvételi szabályainak megfelelően. Az értékküldemények, csomagküldemények átvételére csak a 
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meghatalmazott személy jogosult. A nem postai úton érkezett küldemények átvételét, érkeztetését, 

nyilvántartását (melyek iktatást nem igényelnek) a kollégiumtitkár vagy az ügyeleti szolgálatot 

teljesítő személy (pedagógus, portás) végzi külön szabályozás szerint. Ha az ügyfél az iratot 

személyesen vagy megbízott útján nyújtja be, az átvétel tényét igazolni kell az iraton vagy a 

másodpéldányon. A kézbesítő útján érkezett küldemények átvételének igazolására a kézbesítőkönyv 

szolgál. 

 

A küldemények felbontása 
 

A postabontást az intézményvezető (vagy az általa megbízott személy) végzi. Az intézményvezető 

tartósabb távolléte idejére köteles az intézmény részére, ill. a nevére címzett hivatalos küldemények 

felbontására helyettest megbízni. 

 

Postabontás előtt az alábbiakat szükséges megvizsgálni, ill a következő szabályokat 

betartani: 

 

- Ha a postán, kézbesítő útján érkezett vagy személyesen átadott küldemény burkolata 

sérült vagy esetleg felbontották, ill. azon a felbontás jelei megállapíthatóak, ezt a tényt 

azonnal rögzíteni kell.  A borítékra rá kell vezetni, hogy "sérülten érkezett", illetve 

"felbontva érkezett". A postabontó ezt a tényt aláírásával igazolja. 

- Tilos felbontani és közvetlenül a címzettnek kell továbbítani: 

 azokat a küldeményeket, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartja magának, 

 a "saját kezű felbontásra", a "bizalmas", "titkos" jelzésű küldeményeket (csak abban 

az esetben bonthatók fel, ha erre a címzett tartósabb távolléte - szabadsága, betegsége 

stb. - esetén szóban vagy írásban felhatalmazást ad, vagy elrendeli, hogy a részére 

ilyen jelzéssel érkezett küldeményeket az iratkezelési szabályzat szerint kezeljék) 

 a névre szóló magánküldeményeket, (magánjellegű küldemény: a személynév az 

intézmény neve előtt szerepel)  

- ha a felbontás után derül ki, hogy a névre szóló levél hivatalos, akkor a címzettnek 

feladata gondoskodni a nyilvántartásba vételéről 

 a minősített iratot tartalmazó küldeményeket, amelynek kezelése külön előírások 

szerint történik, 

- A "sürgős", "expressz", "azonnal kézbesítendő" jelzésű küldeményeket soron kívül a 

címzetthez kell továbbítani. 

- A névre szóló hivatalos küldeményeket (hivatalos jellegű küldemény: az intézmény neve 

után szerepel a személynév) a címzett távollétében felbonthatja a vezető, ill. az általa 

megbízott személy. Az általuk felbontott küldeményeket kötelesek iktatás céljából 

eljuttatni az iktatóhelyre. 

- A tévesen felbontott küldeményeknél a borítékot ismét le kell zárni. A felbontás tényét 

az irat borítékán "tévesen felbontott" felirattal, aláírással, dátummal ellátva rögzíteni 

kell, majd a címzetthez így kell továbbítani. Ha a tévesen felbontott küldeményből a 

címzett (szerv vagy személy) nem állapítható meg, az iratot a feladónak kell 

visszaküldeni. 

- A felbontott küldeményeknél ellenőrizni kell, hogy a borítékon lévő címzés 

megegyezik-e a levélen szereplő címmel. Ha az intézménynek címzett borítékba idegen 

levél kerül, akkor azt postafordultával vissza kell juttatni a feladónak. 

- Ügyelni kell arra, hogy a borítékon lévő postabélyegző lenyomata sértetlen maradjon, 

mert előfordulhat, hogy az irat keltezése jóval korábbi, mint a borítékon a 

postabélyegzőn lévő, és vitás esetben a boríték bizonyító erejű. 
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- Azokat a küldeményeket, melyek téves címzés vagy téves kézbesítés következtében 

kerültek a beérkező levelek közé, a következő munkanapon vissza kell juttatni a 

Postának. 

- A küldemények felbontásakor ellenőrizni kell, hogy az iraton feltüntetett mellékletek 

megérkeztek-e. A hiányokat fel kell tüntetni, hogy az ügyintéző a hiány pótlásáról 

intézkedhessen. A mellékletek hiánya nem akadályozhatja az ügyirat további kezelését, 

az ügy intézését. 

- A küldeményekkel érkezett értékek kezelése 

 Ha a küldemény felbontásakor kiderül, hogy az értékeket (pénzt, egyéb értéket) 

tartalmaz, a felbontó köteles az iraton keltezve és aláírva feltüntetni. A pénzt, egyéb 

értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak kell átadni. 

Az elismervényt az irathoz kell csatolni. Az értékek további sorsáról érdemi 

ügyintézés során kell gondoskodni. 

- A faxon, e-mailen érkezett iratok kezelésére az általános rendelkezések az irányadók. 

 
 

A borítékok kezelése 

 

A küldemények borítékait az irathoz kell csatolni, de azok közül az ügy befejezését 

követően csak azt kell megőrizni, amely fontos kezelési vagy ügyintézői feljegyzést 

tartalmaz; valamilyen bizonyító ereje lehet; vagy ha a beadvány készítőjének, a küldő 

szervnek a neve csak a borítékról állapítható meg. Ha az irat határidőre történő 

továbbításához jogkövetkezmény fűződhet, ha a küldemény névtelen levél, a borítékot minden 

esetben az irathoz kell rögzíteni. A beérkező számlákhoz mindig csatolni kell a borítékot.  

 

 

Szignálás 

 

A felbontott küldeményeket az igazgató vagy az általa megbízott személy (kollégiumtitkár) 

szignálja, az iratokra rávezeti az érkezés dátumát, az ügyintéző nevét, valamint intézkedési 

feljegyzését. Ezt követően a szignált iratokat iktatás, nyilvántartás, szétosztás céljából átadja 

az iratkezelőnek. 

 

 

Az iktatási folyamat részei 

 

 

Az iratok iktatása 

 

Az iktatást a kollégiumtitkár végzi. Az iktatás az iratkezelés legfontosabb része. A helyes, 

pontos iktatás biztosítja az iratok meglétét, segítségével követhető az irat útja, ez biztosítja a 

pontos, határidők figyelembevételével való ügyintézést. 

 

Tilos:  

  - az utólagos iktatás, 

  - az irat nélküli iktatás, 

  - a szóbeli megkeresés alapján történő iktatószám kiadása. 

 

A beérkezés napján valamennyi beérkező, érdemi ügyintézést igénylő iratot a beérkezés 

sorrendjében iktatni kell. Iktatni kell a kimenő, a hivatalból keletkezett iratokat. Minden 
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iratnak csak egy iktatószáma lehet. Soron kívül iktatandók a határidős iratok. Ha az irat 

munkaidő végén (vagy munkaidő után) érkezik, az azt követő munkanap megkezdésekor az 

iratot azonnal iktatni kell. Ez alól kivétel a munkaidő végén beérkezett bírósági irat, amelynél 

az iktatás időpontja a tényleges átvétel napja. Iktatni csak irat alapján szabad. 

 

 

Nem kell iktatni: 

 

- az iratnak nem minősülő küldeményeket: napilapok, folyóiratok, közlönyök, hivatalos 

lapok, könyvek, hivatalos kiadványok (katalógusok, menetrendek stb.), a reklám- és 

propagandaanyagok (prospektusok, szórólapok, termék- és gyártmányismertetők, 

ajánlati árakat tartalmazó jegyzékek stb.); 

- a jogkövetkezményekkel nem járó tömeges értesítéseket és meghívókat; 

- pénzügyi bizonylatokat, számlákat; 

- munkaügyi nyilvántartásokat. 

 
 

Iktatóbélyegző 
 

Az iktatóbélyegző használata kötelező. Az iktatás része az iktatóbélyegző lenyomatának 

elhelyezése az iraton, és a lenyomaton az adatok feltüntetése. A lenyomaton szereplő adatokat 

minden esetben tollal ki kell tölteni. Az iktatóbélyegző lenyomatát úgy kell az irat első 

(szöveges) oldalára helyezni, hogy írást ne takarjon. 

 

Az iktatóbélyegző lenyomata az alábbi adatokat tartalmazza: 

- az intézmény neve, 

- az iktatási év, hó, nap, 

- az iktatószám, 

- az irattári tételszám, 

- az ügyintéző neve, 

- előszám-utószám, 

- mellékletek száma. 

 

A mellékletek mennyiségét tíz darabig számmal, ezen felül "iratcsomó" jelzéssel kell 

feltüntetni. 

Közvetlenül az iktatóbélyegző lenyomata alatt kell jelezni az elintézett ügyek irattárba 

helyezésének idejét: "Irattárba: év, hó, nap". 
 

 

Iktatókönyv 

 

Kézi iktatás céljára minden év kezdetén újonnan nyitott, hitelesített, oldalszámozott 

iktatókönyvet kell használni.  

Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a 

bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. 

A téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés 

olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.  
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Téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az 

érvénytelenítés ténye – az eredeti feljegyzés olvashatósága mellett – kétségtelen legyen. Meg kell azt 

is jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát mely számra iktatták át.  

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó számot követően 

aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével, keltezéssel, aláírással és a hivatalos bélyegző 

lenyomatának elhelyezésével kell lezárni.  

Az iktatást minden évben 1-gyel – illetve, ha osztott iktatás esetén külön számkeretet jelölnek ki, 

ennek első számával – kell kezdeni. A különböző szervezeti egységek iktatószámait pl. római számok, 

illetőleg betűjelek különböztethetik meg egymástól.  

 

 

Előirat – utóirat 

Az irat beiktatása előtt mindig meg kell állapítani, hogy volt-e az ügynek folyó évben 

előzőleg beérkezett irata (előirata). 

- Ha az ügynek nincs előzménye, az iratot új sorszámra kell iktatni. 

- Ha az ügynek folyó évben volt előzménye, akkor az újonnan érkező ügyiratot 

nem szabad új sorszámra iktatni, hanem a sorszám következő alszámára kell a 

beérkezést feljegyezni. 

- Ha az ügynek a folyó évet megelőzően volt előzménye, az iratot új sorszámra 

kell iktatni, ugyanakkor az előiratot az utóirathoz kell csatolni. Az iratcsatolás 

tényét rögzíteni kell. 

 

Beérkező faxok, e-mailek kezelése 
 

Az intézményhez faxon, e-mailen érkezett hivatalos iratokat az iskolatitkárnak kell átadni 

intézkedés, ill. iktatás céljából. A magánjellegű faxokat, e-maileket  a címzetthez kell 

eljuttatni. 

 

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos ügyirat-kezelési szabályok 

 

Az iratok szignálása az igazgató (vagy az általa megbízott személy) feladata, aki kijelöli az 

ügyintézőt, valamint az iraton utasítást ad a kívánt intézkedésre, az ügyintézés módjára, az 

elintézés határidejére. 

Beosztástól függetlenül ügyintéző az a dolgozó, akit az igazgató az ügy intézésére kijelöl. 

Az igazgatónak a személyek kijelölésénél figyelembe kell vennie, hogy az előiratnál ki volt az 

ügyintéző, nincs-e összeférhetetlenség az ügy természete és az ügyintéző személye között, ki 

legyen az ügyintézésre jogosult, ha az illető ügyintéző távol van. Az ügyintézők kötelesek az 

igazgató utasítása szerint eljárni. 

Az ügyintéző feladata az ügy érdemi elintézése. Az ügyintézőnek szám szerint, ill. 

lapszámonként feladata ellenőrizni az általa átvett ügyiratokat. Meg kell győződnie arról, 

hogy az előiratokat csatolták-e, a korábbi utasításokat betartották-e, ill. szükség van-e 

valamilyen különleges eljárásra. Az ügyintézők az irat átvételéről az elintézésig felelősek az 

iratért. Ellenőrzésnél a kért iratokat kötelesek bemutatni. Felelősek a kiküldésre kerülő iratok 
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tartalmáért és a határidők betartásáért. Az ügyintéző az ügyeket határidőn belül, sürgősségük 

sorrendjében köteles elintézni. 

Az ügyintéző felettese rendszeresen tartozik az elintézési határidő betartását ellenőrizni és 

az elintézetlen ügyiratokat havonta felülvizsgálni. 

Az elintézés az alábbi módon történhet: 

- az eredeti irat továbbításával, 

- írásbeli válasz nélkül: telefonon, személyes megbeszélés útján (az 

intézkedést az eredeti iratra rá kell vezetni), 

- intézkedés nélkül: tudomásulvétel - az ügyirat irattárba helyezésével. 

 

Az ügyintéző az elintézett ügyiratot, az iratkezelőnek adja át, egyidejűleg utasítást ad 

- a példányszámra, 

- a címzettre, 

- az elküldeni szándékozott mellékletekre, 

- a határidős nyilvántartásba helyezés idejére, 

- a postai továbbítás módjára vonatkozóan. 

 

A válaszleveleket 2 példányban, fejléces papírra kell elkészíteni az alábbi adatokkal: 

- az intézmény neve, címe, postai irányítószáma, postafiók száma, telefon- és 

fax-száma, 

- az ügyintéző neve, 

- iktatószám, 

- tárgy, 

- hivatkozási szám (előadó-ügyintéző), 

- dátum, 

- mellékletek száma, 

- az aláíró neve és beosztása, 

- a továbbítás módja. 

 

Az iratokat az intézmény vezetője írja alá eredeti aláírással. Az aláírás után a szövegen 

változtatni nem lehet. Névbélyegző nem használható. 

 
 

Ügyiratok továbbítása 

 

A végleges formában elkészült (aláíratott, hivatalos bélyegzővel ellátott) ügyiratokat a 

borítékba helyezés, ill. expediálás előtt ellenőrizni szükséges az iktatószám, a címzés, a tárgy, 

a keltezés, a bélyegzőlenyomat, a feltüntetett és csatolt mellékletek darabszámának 

helyessége, az aláírási jogkörre vonatkozó előírások betartása szempontjai szerint. Az észlelt 

hiányosságokat pótolni kell. 

Ugyancsak ellenőrizni szükséges a borítékra felírt címzés, iktatószám helyességét. 

Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az ügyfél által becsatolt eredeti okiratokat - 

kérelem esetén hitelesített másolatukat - az eljárás befejezése után vissza kell küldeni. 
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A továbbítás módjai 

 

A postai úton történő továbbítás esetén a posta által rendelkezésre bocsátott feladókönyvet 

kell használni. A küldemények bérmentesítése a Fenntartó által kötött megállapodás alapján 

történik. 

A küldemények személyes kézbesítéssel is továbbíthatók. A kézbesítéssel továbbított 

küldemények számára kézbesítőkönyvet kell használni. 

A faxon, ill. e-mailen történő továbbítás esetén a visszaigazolást az elküldött anyaghoz 

csatolni kell. 

 

A visszaérkezett küldemények kezelése 

 

A visszaérkezett, egyenként bejegyzett küldemények folyószámát a feladókönyvben 

feltűnően be kell keretezni és mellette fel kell tüntetni a visszaérkezés napját. A visszaérkezett 

küldeményt az iratkezelő köteles a kapcsolódó ügyirattal soron kívül átadni az ügyintézőnek. 

Az ügyintéző kötelessége ellenőrizni a címzést; helytelen vagy téves címzés esetén 

feladata a helyes cím felkutatása.  

A küldemény ismételt kézbesítését meg kell kísérelni. Ha a küldemény kézbesíthetetlen - a 

címzett elhunyt, lakhelyétől tartósan távol van, vagy egyéb ok miatt - azt a borítékkal együtt 

irattárba kell helyezni, miután a borítékra feljegyzésre került a kézbesítés elmaradásának az 

oka, a keltezés és aláírás, valamint ha egyéb intézkedést nem igényel. 

Hivatalos bélyegzők 
 

Az intézménytől elküldésre kerülő leveleken és más iratokon el kell helyezni az intézmény 

hivatalos bélyegző lenyomatát. Hivatalos bélyegzőt csak a legszükségesebb számban lehet 

tartani. 

 

 

Bélyegzők nyilvántartása 

 

A hivatalos bélyegzőkről a Kollégium köteles nyilvántartást vezetni. A Kollégium 

hivatalos bélyegzőinek nyilvántartásáról az iratkezelő gondoskodik. 

 

A bélyegző használója tartós távolléte esetén (szabadság, betegség idejére) az őt 

helyettesítő dolgozónak adja át a bélyegzőket.  

Hivatalos vásárlás céljából bélyegzőt kiadni átvételi elismervény ellenében lehet. 

A bélyegzőt használója csak a hivatali munkával kapcsolatban használhatja. 

Hivatalos idő befejezése után, illetve a hivatali helyiségből való távozáskor a bélyegzőt el 

kell zárni. 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a bélyegzőt a nyilvántartónak kell 

visszaadni. 

A bélyegző elvesztéséről vagy eltűnéséről, a bélyegző felkutatására tett intézkedésről, az 

ügyben lefolytatott eljárásról a Kollégium igazgatóját soron kívül írásban kell tájékoztatni. 
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Avult bélyegzők 

 

Az avult bélyegzők selejtezésére, megsemmisítésére az alábbi intézkedéseket kell 

megtenni: 

- az avult bélyegzőkről lenyomatot kell készíteni; 

- az avult bélyegzők selejtezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az igazgató által alakított bizottság az avult, kiselejtezett bélyegzőket megsemmisíti. 

A selejtezési jegyzőkönyvet az avult bélyegzők lenyomatát tartalmazó jegyzékkel a 

Baranya Megyei Levéltárnak kell megküldeni. 

A bélyegző-nyilvántartásból az "avult" bélyegzőt ki kell vezetni; a megfelelő bejegyzésnél 

fel kell tüntetni az alábbi szöveget:  

"Kiselejtezve: ......... év .............. hó ..... nap". 

Irattár - irattári kezelés 
 

 

Az iratok tárolására szolgáló helyiség csak akkor felel meg céljának, ha száraz, pormentes 

és jól szellőztethető. A helyiség kiválasztásánál különféle hatósági rendelkezéseket is 

figyelembe kell venni (pl. tűzoltóság, rendőrség, levéltár). Az irattári helyiség biztonsága 

érdekében vasajtó, az ablakokra vasrács felszerelése ajánlott. 

 

 

Az irattári helyiség berendezése 

 

Célszerű a Salgó típusú vasállvány használata. Az állványokat az irattárban folyosószerűen 

kell elhelyezni. 

Az irattárban a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő számú tűzoltó berendezést kell tartani, 

melyet könnyen hozzáférhető helyen szükséges elhelyezni. 

Az irattár "C" tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az irattárban dohányozni tilos! 

A két évnél nem régebbi iratok kézi (átmeneti) irattárban nyernek elhelyezést. A kézi 

irattárat abban a helyiségben kell berendezni, ahol az iktatást végzik. 

Irattárba helyezés előtt az elintézett, lezárt ügyiratot (az iktatóbélyegző lenyomata alatt, az 

irattárba helyezés időpontjánál) az intézmény vezetője vagy általa megbízott személy 

kézjegyével látja el. Ennek megtörténte után kerülhet csak irattárba az ügyirat. 

Az irattárba helyezés előtt át kell vizsgálni az ügyiratot, hogy a kezelési utasításoknak és 

szabályoknak megfelel-e. Az esetleges mulasztás pótlásáról gondoskodni kell. 

A kézi irattárban az iratok tárolása gyűrűs iratrendezőben, ezen belül az iktatószámok 

emelkedő sorrendjében történik.  

A gyűrűs iratrendező gerince az alábbiakat tartalmazza: 

 az intézmény hosszú bélyegzőjének lenyomatát, 

 az irattári tételszámot, 

 az év megjelölését. 

 

A kézi irattárból a teljes naptári év ügyiratai minden év januárjában a megfelelő iktató- és 

segédkönyvekkel együtt az intézményi irattárba kerülnek. 

Az intézményi irattár az ügyviteli értékkel vagy a maradandó értékkel bíró 2-3 évnél 

régebben keletkezett iratok tára. 
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Az iratokat olyan tároló eszközben kell elhelyezni, amely az iratokat a portól, a 

nedvességtől és egyéb külső behatásoktól védi; amelyben a mozgatás, az iratok kiemelése és 

visszahelyezése pedig jelentősen leegyszerűsödik. 

E célnak megfelelően az iratok szabvány irattári dobozban nyernek elhelyezést. 

A dobozba helyezett iratok szétcsúszásának és ezzel összekeveredésének a veszélye nem 

állhat fenn. 

A dobozokat feliratozni szükséges. Tartalmazza az intézmény megnevezését, a 

tételszámokat, az év megjelölését. Amennyiben az egy adott ügyhöz tartozó iratanyag egy 

irattári dobozban nem fér el, akkor a részletező számot (iktatószámot) is fel kell tüntetni. 

Az irattárban az iratokat eredeti alakjukban, hajtogatás nélkül kell tárolni. 

A különleges méretű iratok, mellékletek (térkép, rajzok) külön tárolandók; ezt a tényt az 

iraton jelezni kell. 

Az irattárból ügyiratot hivatalos használatra csak az iratkezelés irányításáért és 

ellenőrzéséért felelős vezető által megbízott személy, az iratkezelő emelhet ki.  

Az ügyirat helyén ügyiratpótló lapot/iratkivételi elismervényt kell tartani, amelyet az 

átvevő, mint elismervényt aláír. 

Az irattárból iratot hivatalos használatra - elismervény ellenében - általában 15 napra 

szabad kiadni. Ha az ügyirat határidőre nem érkezett vissza, akkor sürgetni szükséges. 30 

napon túl pedig az illetékes vezetőnek jelenteni kell, aki intézkedni köteles. 

Irattárban elhelyezett ügyiratról másolat az illetékes vezető engedélyével adható ki. A 

hiteles másolatot "A másolat hiteles" szöveggel, keltezéssel, aláírással hitelesíteni kell. 

Az ügyfél, ill. képviselője vagy az a személy, aki érdekeltségét hitelt érdemlően igazolja, 

az iratkezelő és/vagy az ügyintéző jelenlétében az iratokba betekinthet és a megtekintésre 

átadható iratról másolatot, jegyzetet készíthet. 

Ha engedélyhez kötött a betekintés, a másolat, ill. jegyzet készítése, az érdekeltnek az 

engedélyt meg kell szereznie. 

Az ügyben nem érdekelt személy részére felvilágosítás, másolat nem adható. 

 

 

Selejtezés 

 

Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából kiemelni csak 

meghatározott iratselejtezés során szabad. 

Az intézmény irattári anyagából azokat az iratokat, amelyek nem minősülnek maradandó 

értékűnek, és amelyekre az intézménynek ügyviteli szempontból nincs szüksége, ill. a 

kötelező megőrzési idejük az irattári terv szerint lejárt, legalább 5 évenként selejtezési eljárás 

alá kell vonni. A megőrzési időt az utolsó érdemi ügyintézés lezárásának keltétől kell 

számítani. 

Nem kell selejtezés alá vonni az iratnak nem minősülő anyagokat, a sérült (hibás) gépi 

adathordozókat. 

Selejtezni csak teljes és lezárt (tételszámmal ellátott) tételeket lehet. Amennyiben 

valamilyen hiány tapasztalható, azt pótolni kell. Ha az iratanyagból iratok hiányoznak, 

pótlásuk valamilyen okból nem lehetséges, erről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az intézményvezető a selejtezési előkészülettel egyidejűleg selejtezési bizottságot köteles 

olyan személyek kijelölésével létrehozni, akik az iratok ügyviteli, tudományos, történeti 
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jelentőségével tisztában vannak, valamint áttekintéssel rendelkeznek az intézmény 

működéséről és ügyiratkezeléséről. 

A selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az iratselejtezés időpontját a Hajdú-Bihar Megyei 

Levéltárnak be kell jelenteni. 

 

A selejtezési bizottság feladatai: 

1. kapcsolatfelvétel a levéltár referensével, 

2. a selejtezéssel kapcsolatos teendők tisztázása az iratkezelési szabályzat és irattári 

terv alapján, ill. a levéltár bevonásával, 

3. a selejtezés végrehajtása, irányítása, ellenőrzése, 

4. a selejtezési jegyzőkönyv elkészítése és megküldése jóváhagyásra a levéltárnak. 

 

A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 

  az intézmény nevét, 

  a jegyzőkönyv felvételének idejét, 

  a bizottság tagjainak, a selejtezést végzők nevét, beosztását, 

  a selejtezendő iratok tételszámát, évszámát, tárgyát, mennyiségét (ifm), 

  a keltezést, a hivatalos bélyegző lenyomatát, aláírásokat. 

 

Az iktatott iratselejtezési jegyzőkönyv 2 példányát aláírva, hivatalos bélyegzővel ellátva a 

levéltárnak kell megküldeni jóváhagyás végett. 

A levéltári záradékolás, jóváhagyás után lehet csak az iratanyagot megsemmisíteni. 

Ha a levéltár valamelyik irat visszatartását igényli, akkor azt az iratot a kiselejtezett iratok 

közül ki kell emelni és a helyére visszatenni, tovább őrizni. A jegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni a visszatartott irat iktatószámát, évszámát. 

A selejtezési jegyzőkönyv levéltári záradékkal ellátott példányát az irattár köteles a nem 

selejtezhető tételek között őrizni. 

 

 

Iratok átadása a levéltárnak 

 

A maradandó értékű iratokat az irattári tervben meghatározott őrzési idő elteltével - 

legalább 15 évi őrzés után -, előzetes levéltári egyeztetést követően kell átadni a levéltárnak. 

A levéltár részére átadandó iratokról 3 példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell 

készíteni, mely tartalmazza: 

- az átadó intézmény megnevezését, 

- az átadás időpontját, 

- az átadásra kerülő anyag pontos megnevezését, évkörét, mennyiségét (az 

átadandó anyagokról doboz szinten beazonosítható jegyzéket kell készíteni 

tételszám, tárgy és évkör megjelölésével), 

- az átadási jegyzőkönyvben az átadó kikötéseket tehet az átadott anyag 

kutathatóságát illetően, 

- a jegyzőkönyvet az átadó részéről az intézmény vezetője írja alá és látja el 

hivatalos bélyegzővel. 

Az átadási-átvételi jegyzőkönyv aláírt példányát a nem selejtezhető tételek között kell 

megőrizni. 
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A levéltárban őrzött iratokat a levéltár az átadó intézménynek szükség esetén rendelkezésre 

bocsátja, kikölcsönzi. A levéltári anyagokat külön levélben és indokolva kell kikérni a 

levéltártól. 

 

Iratok kezelése az ügyintéző(k) munkaviszonyának megszűnése, a munkakör átadása esetén  

Ügyintéző munkaviszonyának/jogviszonyának megszűnése, ill. munkakör átadás esetén az 

ügyintéző az elintézett ügyiratokat átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja. 

Az elintézetlen ügyiratokról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ügyirat 

iktató- és tételszámát, évét, tárgyát, az elintézetlenség indoklását, ill. a további ügyintézéshez 

szükséges információkat ad. 

Amennyiben ügyirat hiánya tapasztalható, jegyzőkönyvben kell rögzíteni az ügyirat 

adatait, a hiány tényét és körülményét, valamint a szükséges intézkedéseket. 

Munkaviszony megszűnése, munkakör átadása az ügy elintézését nem akadályozhatja. 

 

 

Az iratkezelés felügyelete  

Az intézmény iratkezelésének felügyeletét az igazgató vagy az általa megbízott személy 

látja el; felelős az iratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért. 

 

 

Az iratkezelés felügyeletét ellátó feladata 

 Az iratkezelési szabályzat és irattári terv elkészítése, ill. elkészíttetése, 

felülvizsgálata, módosítása, a végrehajtás folyamatos ellenőrzése. 

 A jóváhagyott szabályzat és irattári terv ismertetése a dolgozókkal. 

- A hitelesítések elvégzése. 

- Az iratkezelés folyamatos ellenőrzése. 

 Az iratkezelési feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételek 

biztosítása. 

 Az iratkezelésért felelős személy kijelölése. 

 Az iratkezelési fegyelem megszegőivel szemben a felelősségre vonásról való 

gondoskodás. 

 Az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli események alkalmával a 

hibaelhárítás, az anyag mentésének megszervezése. 

 

 

Az iratkezelő feladata 

 Az iratkezelési szabályok alkalmazása, betartása, végrehajtása. 

 Folyamatos kapcsolattartás az iratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért felelős 

vezetővel. 

 Az iratkezelési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzése. 

 Ügyintézővel egyeztetve a tételszám meghatározása. 

 Ellenőrzési feladatai 

 - Határidők betartásának ellenőrzése. 

 - Az iratkezelési szabályok betartásának ellenőrzése. 
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 - Az ügyintézés szabályosságának ellenőrzése. 

 Észlelt hiányosságok, tapasztalt szabálytalanságok jelzése a vezetőnek. 

 A hiányosság, szabálytalanság megszüntetése érdekében hozott intézkedés 

végrehajtása. 

 

 

A tanügyi nyilvántartások vezetése 
 

 

A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen 

ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni.  

•  A csoportvezető nevelőtanár vezeti a csoportnaplót (Nevelői feljegyzések füzet), a 

kollégiumi naplót (Ügyeleti napló) és az egyéni foglalkozási naplót (Tanórán kívüli 

foglalkozások könyve) 

•  A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, 

oly módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást 

aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.  

 

A kollégium által használt nyomtatvány:  

•  a kollégiumi csoportnapló,  

•  a kollégiumi napló (ügyeleti napló),  

•  a kollégiumi törzskönyv. 

 

A kollégiumi csoportnapló  

•  A kollégium által évenként kialakított csoportok foglalkozásairól a pedagógus 

kollégiumi csoportnaplót vezet.  

•  A kollégiumi csoportnaplón fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM 

azonosítóját, a megnyitás és lezárás időpontját, a pedagógus és az igazgató 

aláírását, papíralapú dokumentum esetén az intézményi körbélyegző lenyomatát 

is.  

•  A kollégiumi csoportnapló 

 

A kollégiumi napló (ügyeleti napló)  

• A kollégiumi napló a kollégiumban folytatott pedagógiai tevékenységek 

dokumentálására szolgál. A kollégiumi napló vezetése az intézményben a 

nemeknek megfelelően, szintenként elkülönítve történik.  

• A kollégiumi naplón fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, OM 

azonosítóját, a megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, papíralapú 

dokumentum esetén az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.  

•  A kollégiumi napló  

 csoportonkénti bontásban a tanulók névsorát,  

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, iskolája nevét, évfolyamát, 

érkezésének és távozásának időpontját, anyja születéskori nevét,  

 a pedagógusok nevét, beosztását, elérhetőségét, a vezetett csoport nevét,  
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 a létszámnyilvántartást, ennek részeként  

 a kitöltés napját,  

 a délelőtti, délutáni és éjszakai nevelőtanár nevét,  

 az ügyeletes tanuló nevét,  

 a csoportok számát, aktuális létszámát, az igazoltan és igazolatlanul 

távollévők létszámát,  

 a betegek nevét és tartózkodási helyét, a járó-betegek számát, a kórházban, a 

kollégiumban és az egyéb helyen tartózkodó fekvőbetegek számát, az összes 

beteg létszámát,  

 az ügyeletes nevelőtanár jelentését,  

 az ügyeletes tanár és az igazgató, illetve az adott területért felelős 

igazgatóhelyettes aláírását tartalmazza.  

 A létszámnyilvántartást napokra lebontva kell vezetni.  
 

A kollégiumi törzskönyv  

•  A kollégiumi törzskönyv a kollégiumban elhelyezett tanulók nyilvántartására 

szolgál. A törzskönyvet tanítási évekre lebontva kell vezetni.  

• A törzskönyvet az iskola vezetője által kijelölt - nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott - alkalmazott vezeti.  

• A kollégiumi törzskönyvben fel kell tüntetni a kiállító intézmény nevét, címét, 

OM azonosítóját, a megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, 

papíralapú dokumentum esetén az intézményi körbélyegző lenyomatát. 

•  A kollégiumi törzskönyv  

 a tanuló törzskönyvbeli sorszámát,  

 a tanuló nevét, állampolgárságát, oktatási azonosító számát, születési 

helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori 

nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője nevét és 

elérhetőségét,  

 nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű 

tartózkodást megalapozó okirat számát,  

 a tanuló lakcímét, szülő elérhetőségét,  

 azon iskola nevét, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll, osztályát,  

 a tanuló kollégiumba történő be- és kiköltözésének időpontját,  

 a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat, záradékokat 

tartalmazza.  

•  A gyermeket, a tanulót akkor lehet a törzskönyvből törölni, ha a kollégiumi 

tagsági viszonya megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell 

végrehajtani.  

•  Amennyiben a kollégium testi, érzékszervi, beszéd vagy más fogyatékkal élő 

tanuló nevelését is ellátja, a törzskönyvben fel kell tüntetni a szakvéleményt 

kiállító szakértő és rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát 

és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját.  
 

A tantárgyfelosztás és az órarend  

•  A kollégiumi pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező 

óraszámának (foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható 
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feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. A 

tantárgyfelosztást a kollégium igazgatója - a nevelőtestület véleményének 

kikérésével - hagyja jóvá.  

•  A tantárgyfelosztás alapján készített nevelőtanári munkaidő-beosztás, csoport-

foglalkozási- (a Kollégiumi Alapprogram szerinti kötelező foglalkozási) és 

szabadidős foglalkozási rend (szakkörök, korrepetálások rendje) órarendszerűen 

tartalmazza a kötelező és a szabadon választott foglalkozások rendjét.  
 

 

A jegyzőkönyv  

•  Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási 

intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási 

intézmény működésére, a gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára 

vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a 

jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelési-

oktatási intézmény vezetője elrendelte.  

•  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők 

felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, 

így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a 

jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, 

továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá.  

 

 

A nevelési-oktatási intézmény, az iskolai záradékok és a kötelező 

nyomtatványok  

 

A kollégiumok által alkalmazható záradékok 

 

 Záradék Dokumentumok 

1. Felvéve a ................................................. kollégiumba 

(externátusi elhelyezésre) a(z) .......................... tanévre. 

Kt 

2. A kollégiumi tagsága (externátusi elhelyezése) 

.......................................... miatt megszűnt 

Kt., Kn., Csn 

3. ……….............................................. fegyelmező 

intézkedésben részesült 

Csn 

4. .................................................................. fegyelmi 

büntetésben részesült. 

Kt., Csn. 

 

 

Alkalmazott rövidítések 

Csoportnapló Csn. 

Kollégiumi napló Kn. 

Kollégiumi törzskönyv Kt. 
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A kollégium által használt nyomtatványok 

 

1. Csoportnapló (Nevelői feljegyzések)  

2. Kollégiumi napló (Ügyeleti napló)  

3. Kollégiumi törzskönyv*  

4. Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről*  

5. Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

 

* = Az így jelölt nyomtatványok csak az EMMI engedélyével gyárthatók és forgalmazhatók. 

 

 

 

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Kovácsné Helmeczi Gizella 

                                                                    intézményvezető-helyettes 
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6. sz. melléklet: 

 

 

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

A módosított 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az intézmény 

pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos eljárása az alábbiak szerint kerül szabályozásra: 

 

 

1. A szabályzat hatálya: 

 

Jelen szabályzat az intézményben határozatlan időre főállású pedagógus munkakörbe 

kinevezett dolgozókra terjed ki, beleértve a fizetés nélküli szabadságon lévőket vagy a 

sorkatonai szolgálatukat töltőket. 

 

 

2. A szabályzat időtartama: 

 

A szabályzat határozatlan időre szól. 

 

 

3. Alapelvek 

 

A támogatandó képzések tartalmának illeszkedni kell a kollégium nevelőtestülete által 

preferált és az intézmény Pedagógiai Programjában is megfogalmazandó értékekhez és 

célokhoz.  

 

Elsődlegesen támogatott a Nemzeti Alaptantervnek és a Kollégiumi Nevelés Országos 

Alapprogramjának a kollégiumi nevelésbe való sikeres adaptációját segítő felkészülés és 

felkészítés. 

 

A támogatás odaítélésekor intézményünk célkitűzéseinek megfelelően kiemelten kezeljük: 

- a tehetséggondozás formáit gazdagító beiskolázásokat, 

- korszerű anyanyelvi és idegen nyelvi kultúra gazdagítását, 

- az informatikai képzést, 

- a mentálhigiénés képzést, 

- az egyszakos nevelők második szakjának megszerzését, 

- a kisebb költségkihatással és kevesebb munkaidő kieséssel járó képzési formákat, 

- a hétéves határidő lejárta miatt szükségessé vált képzéseket. 

 

Az intézménynek a pedagógus továbbképzésre és átképzésére a nevelőtestület által 

jóváhagyott ütemtervet kell készíteni. Az ütemterv öt évre szól. A munkáltató minden 

tanévben a jogszabályban meghatározott formájú és tartalmú beiskolázási tervet készít. 

 

 

4. Támogatható annak a nevelőtestületi tagnak a képzése 

 

•  aki a helyi igényekhez igazodó olyan tovább- vagy átképzésen vesz részt,  
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•  amely a Közoktatási törvény 17. §-ának (5) bekezdésében szabályozott pedagógus 

szakvizsgát vagy azzal egyenértékű szakképzettséget biztosít, 

• amely állami vagy államilag elismert - pedagógusképzést folytató – felsőoktatási 

intézményben, újabb oklevelet adó kiegészítő, illetve második vagy további (esti, 

levelező tagozaton, esetleg távoktatásban szervezett) alapképzés, szakirányú 

továbbképzés keretében - a közoktatás új feladatainak megvalósításához - biztosít 

további felsőfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget  

•  amely az Országos Képzési Jegyzékben - továbbiakban OKJ - szereplő a pedagógus 

munkakörében közvetlenül hasznosítható (pl. informatikai, számítástechnikai, 

oktatástechnológusi stb.) szakképesítést ad és az MKM jóváhagyta, regisztrálta a 

képzés programját (cím, tematika, tartalom, előírt módszertan, szervezés, képzésidő)  

•  aki az Országos Pedagógus-továbbképzési - Akkreditációs Bizottság által elfogadott 

(cím, tematika, tartalom, előírt módszertan, szervezés, képzésidő) és regisztrált olyan – 

továbbképzési célú - tanfolyamra jár, amelynek sikeres elvégzésével eleget tesz a 

Közoktatási törvény 19. § (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek.  

 

A tovább- és átképzések fenti felsorolása nem jelent feltétlenül sorrendet a tekintetben, hogy 

elsősorban milyen képzések támogatandóak, azt az intézmény vezetőtestülete mindig a helyi 

igényeknek megfelelően alakítja ki.  

 

Az ugyanolyan típusú és tartalmú, ugyanolyan tanúsítványt adó képzések, továbbképzések 

közül az támogatandó: 

• amely kevesebb munkaidő kieséssel jár együtt,  

• amelynek az összköltsége kedvezőbb,  

• amelyik a legintenzívebb, azaz rövidebb idő alatt nyújt megfelelő kompetenciát. 

 

 

5. A döntés folyamata 

 

A képzésekre, továbbképzésekre való jelentkezés a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása és 

tervezhetősége érdekében, - mindig az új tanévre vonatkozóan, az azt megelőző tanév március 

10.-ig, - az intézmény vezetőjéhez benyújtott írásos kérelem formájában történhet. 

A kollégium beiskolázási tervébe való felvételről a kollégium vezetője dönt, az érdekvédelmi 

szervezetek meghallgatásával. A támogatásról a KLIK Debreceni Tankerület Igazgatója dönt. 

A kollégium vezetője írásban értesíti a jelentkezőt.  

A továbbképzésben való részvétel nem gátolhatja a feladat ellátását.  

 

 

6. A támogatás mértéke 

 

A fedezendő költség a képzésben résztvevő személy teljes költségének maximum 80 

százalékáig terjed. Ennek konkrét mértékét az intézmény vezetőtestülete a központi támogatás 

nagyságától függően módosíthatja. A fennmaradó minimum 20 % saját költség, mint önrész, a 

vállalt képzés, továbbképzés sikeres befejezését ösztönzi.  

 

A számlával igazolandó teljes költségbe beleértendő a munkahely és képző intézmény 

székhelye közötti utazási költség, a tandíj, a tanfolyami díj, a részvételi díj, a szállásdíj, a 

kötelezően előírt jegyzetek, tankönyvek, taneszközök és segédeszközök vásárlói ára.  
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Amennyiben a pedagógus a képzést, továbbképzést önhibájából nem fejezi be, úgy a kapott 

támogatást teljes egészében visszafizetni köteles.  

 

A továbbképzésben, átképzésben résztvevő személy egyéb jellegű anyagi ösztönzése, a 

képzés befejezése után külön célprémium kifizetése az intézménynek nem áll módjában. 

 

 

 

7. A tanulmányi szerződésről 

 

Az intézmény a támogatott továbbképzésben, átképzésben résztvevő pedagógusokkal 

tanulmányi szerződést nem köt.  

 

 

 

 

Záradék 
 

 

Fenti szabályzatot a nevelőtestület a 2015. szeptember 8.-i nevelőtestületi értekezleten 

megvitatta és elfogadta.  

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

 

        …………………………….. 

         Kovácsné Helmeczi Gizella 

          intézményvezető-helyettes 
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7. sz. melléklet: 

 

 

A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 
 

 

• Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

• A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért o megrovás, o szigorú 

megrovás, o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, o áthelyezés 

másik szobába, tanulócsoportba, o kizárás o fegyelmi büntetés szabható ki.  

• Tanköteles tanulóval szemben a kizárás fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő 

fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új kollégiumot keresni a 

tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más kollégiumban történő elhelyezése a szülő 

kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül 

köteles másik kollégiumot kijelölni számára.  

• 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. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A 

kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.  

• A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani 

kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére 

rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. 

A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a 

fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a 

szülőt meghatalmazott is képviselheti.  

• A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 

állapítható meg. Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne 

fegyelmi büntetés megállapításának, a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának 

hiányában a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, 

amelyikben az eljárás előbb indult.  

• Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi 

tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú 

határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.  
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• A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait jogszabály állapítja meg.  

• Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai 

szerint kell helytállnia. • A kártérítés mértéke nem haladhatja meg o gondatlan károkozás 

esetén a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint 

megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát, o ha a tanuló cselekvőképtelen vagy 

korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a 

kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint 

megállapított – öt havi összegét.  

• A kollégium, a kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggésben okozott kárért, vétkességére 

tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni 

azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor 

mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

 

        …………………………….. 

         Kovácsné Helmeczi Gizella 

          intézményvezető-helyettes 
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8. sz. melléklet: 

 

 

A KOLLÉGIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZAT  

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

alapján az intézmény diákönkormányzata az alábbiak szerint működik, és az alábbi jogokat 

gyakorolja.  

 

1. A diákönkormányzat dönt saját működéséről és szerveinek hatásköréről, valamint a 

diákönkormányzat mozgalmi tevékenység formáiról a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával. 

 

2. A diák-önkormányzati szerv javaslattevő jogot gyakorol  

a) a működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor  

- a kollégium munkarendjében a tanulókat érintő rendelkezések,  

- a kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje és 

időbeosztása,  

- a kollégiumba a felvételről való döntése, az externátusi elhelyezés iránti kérelmek 

elbírálásának elvei,  

- a kollégiumi közösségek, a diákképviselők, valamint a diákotthoni vezetők közötti 

kapcsolattartás formai és rendje,  

- a tanulók szervezett véleménynyilvánításának formái,  

- a tanulók jutalmazásának elvei,  

- a fegyelmező intézkedések,  

- a kollégiumi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok,  

- a kollégiumi létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje, 

-  a kollégiumi tagjainak jogai és kötelességei,  

- a kollégiumi fegyelmi eljárás szabályai megállapításának tekintetében.  

b) a tanulók jutalmazásában,  

c) a társadalmi munkaakciók, környezetvédelmi programok szervezésében,  

d) a sporttevékenységre vonatkozó valamennyi, a tanulókat érintő döntések tekintetében,  

e) a házirend egyes pontjainak megállapításában.  

 

3. A diákönkormányzati szerv véleményezési jogot gyakorol  

a) a kollégiumi intézmény munkájának, a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, 

értékelésében, beszámolók elfogadásában,  

b)  versenyek meghirdetésében, szervezésében,  

c) a tanulók fegyelmi ügyeiben e) a középfokú nevelési – oktatási intézmény külső 

kapcsolatrendszerének kialakításában,  

d) a könyvtárszoba, sportlétesítmények működési rendjének kialakításában,  
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e) a kollégiumi ünnepségek szervezésében és a kollégiumi hagyományok építésében.  

 

4. A diákönkormányzati szerv javaslattevő jogköre kiterjed a kollégiumi élettel kapcsolatos 

minden kérdésre.  

Az intézményben a diákönkormányzat működését, a tanulók által, erre felkért pedagógus 

segíti,  

a) a Diáktanács tagjait az egyes tanulócsoportok delegálják a testületbe úgy, hogy annak 

összetétele a tanulóközösséget reprezentálja,  

b) a Diáktanács munkájának rendjét saját jogkörben határozza meg  

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

 

Csontos Rita          Kovácsné Helmeczi Gizella 

   diákönkormányzat elnöke         intézményvezető-helyettes 
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9. sz. melléklet: 

 

 

PORTASZABÁLYZAT 
 

 

 A portaügyelet 6:00-tól 22:00-ig tart. 

 8:00 és 12:00 óra között a kapuk zárva tartandók, így ha valaki nyitva hagyja, a portás 

köteles azonnal bezárni. 

 A diákoknak benntartózkodási időben tilos elhagyni a kollégium területét 

intézményvezetői vagy csoportnevelői engedély nélkül.  

 A portás rendezett külsővel jelenjen meg, hiszen az iskolába érkező vendég először vele 

találkozik. 

 A portás legyen udvarias, előzékeny és segítőkész vendégeinkkel. 

 A portaügyeletről pontosan kitöltött naplót kell vezetni. 

 A portanapló tartalmazza: 

o a dátumot 

o az ügyeletes portás nevét 

o az elkéső tanulók nevét és osztályát 

o az érkező vendég nevét 

o az érkezés időpontját 

o kit keresett a vendég 

o a távozás időpontját 

 A portásnapló dokumentumnak minősül. Esetleges lopás esetén át kell adnunk a 

rendőrségnek, tehát abba belefirkálni, rajzolgatni tilos. 

 Ha vendég érkezik, a portás – miután beírta a naplóba – elkíséri az irodákba, nevelőibe  és 

a kollégium egyéb helyiségeibe. 

 Ha a vendég valamelyik tanulót keresi, akkor a portás az illető tanulót hívja a portához. 

  Plakátok elhelyezéséhez intézményvezetői engedély szükséges. 

 Ügynököket az iskola nem fogad. 

 Ha bármilyen rendellenességet, szabályszegést tapasztal a portás, azt azonnal jelenti a 

titkárságon. 

 Az ügyelet végén a portás kitakarítja a porta területét. 

 

A fent leírtakat köteles betartani mind az állandó, mint a helyettes ügyeletben lévő 

személy! 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

        Kovácsné Helmeczi Gizella 

         intézményvezető-helyettes 
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10. sz. melléklet: 

 

 

A SZÁMÍTÓGÉPSZOBA HASZNÁLATA 
 

 

1.  A számítástechnika terem naponta 21:00-ig áll a diákok rendelkezésére. 

2.  A számítástechnikai teremben tanári felügyelet és engedély nélkül tartózkodni tilos! 

3.  A helyiség csak rendeltetésének megfelelő célra használható. 

4.  A géptermi munka alapfeltétele a fegyelmezett magatartás. 

5.  A tanulók a részükre kijelölt gépen dolgozhatnak. 

6.  Tilos a programok tartalmát megváltoztatni, letörölni, az állományokat módosítani! 

Fokozott figyelmet kell fordítani a vírusvédelemre és a jogtisztaságra! Tilos a tanulók 

számára a programok gépre illetve gépről való másolása egyéni felhasználás céljából! 

Külső lemez használata nem megengedett. 

7.  Az eszközök elsősorban iskolai feladatok elvégzéséhez nyújt segítséget, így mindig 

elsőbbséget élvez a felhasználók közül az, aki ilyen célból használja a gépet. 

8.  A gépeket illetve alkatrészeit piszkálni, firkálni, rongálni szigorúan tilos!  A gépek 

épségéért a teremben tartózkodók vállalnak anyagi felelősséget. A berendezések 

szándékos és gondatlan rongálásáért a tanulókat  kártérítési kötelezettség terheli. 

9.  Törött, csorbult, repedt dugaszolót, készüléket, csatlakozót jelenteni kell a tanárnak! 

10. A számítógépeken illegális és káros oldalak látogatása tilos! 

11. A számítástechnikai teremben étel és ital fogyasztása tilos! 

12. A technikai eszközöket a használat után ki kell kapcsolni. A munka végeztével a termet 

csak rendben lehet elhagyni, átadni.  

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

 

 

Kovácsné Helmeczi Gizella 

 intézményvezető-helyettes 
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11. sz. melléklet: 

 

 

A KONDITEREM HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 
 

 

A kondicionálótermet csak a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium tagjai használhatják a lent leírt 

feltételek szerint: 

1. A konditeremben csak tanári engedéllyel használható! 

2. A konditermet mindenki csak saját felelősségére használhatja, kizárólag saját fittségi 

állapotát ismerve. Az esetlegesen előforduló sérülésekért felelősséget nem vállalunk! 

3. A terem nyitva tartása a kollégium házirendjéhez, szabadidős tevékenységéhez 

igazodik. 

4. A terem használatához előre fel kell iratkozni a nevelő tanárnál lévő füzetben.  

5. Egy időpontban maximum 4 fő tartózkodhat a teremben! 

6. A teremben csak sportfelszerelésben, csere sportcipőben szabad tartózkodni ill. 

edzeni! 

7. Fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, póló viselése kötelező! 

8. Törölköző használata kötelező (a saját izzadságodat le kell töröljed magad után)! 

9. A teremben utcai cipőben tartózkodni tilos!  

10. A terembe ételt bevinni tilos! 

11. A teremben elhelyezett eszközök épségét mindenki köteles megóvni, azért mindenki 

anyagi felelősséggel tartozik! Ha nem sikerül kideríteni az esetleges károkozót, akkor 

az abban az időpontban bent tartózkodó személyek közösen tartoznak kártérítési 

felelősséggel. 

12. Fegyelemsértés vagy károkozás a teremből való időszakos vagy végleges kizárást 

vonhat maga után! 

13. Bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak! 

14. Tilos a szereken pihenni, hangoskodni, a terembeli eszközöket kivinni! 

15. A használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére! 

16. A konditeremben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

17. Az eszközöket mindenki csak rendeltetésszerűen használhatja! Ha nem tudod, hogyan 

kell őket használni, akkor kérj segítséget tanáraidtól vagy diáktársaidtól! 

18. A szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz! 

19. A szabad súlyokkal való edzéseket mindig párban végezzétek a sérülések elkerülése 

végett! 

20. A teremben egyszerre legalább 2 fő tartózkodjon, az esetleges sérülések, balesetek 

elkerüléséért! 

21. A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése 

ajánlott! 

Egyéb, nem szabályozott kérdésekben a kollégiumi házirend az irányadó.  

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 

Kovácsné Helmeczi Gizella 

 intézményvezető-helyettes 

 


