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Bevezetés 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola belső és 

külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 

(továbbiakban: SzMSz) határozza meg. (Kt. 40. § (1) bek.) 

1. A közoktatási intézmény jellemzői: 

Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Iskola  

Az intézmény székhelye, címe: 3532 Miskolc Zoltán utca 5. 

Az intézmény tagintézménye: Győri kapui Általános Iskola 

Az intézmény telephelye: 3532 Miskolc Miklós u. 13 

Az intézmény gazdasági szervezetének helye: 3532 Miskolc Zoltán utca 5 

Az intézmény vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kinevezett igazgató 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.  

Ellátható vállalkozási 

tevékenysége: 

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és 

más feladatai: 

Etnikai programmal rendelkezik 

Az intézmény gazdálkodásának formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Az intézmény alapító okiratának  

száma: I-13/70.185/2005.sz 

 Az intézmény alapításának éve:1952 

Az intézmény tevékenységei 

alaptevékenység(ek) és forrásaik: 

A szakfeladat megnevezése Száma Forrása 

Nappali rendszerű általános 

műveltséget megalapozó iskolai 

oktatás 

80121-4 Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás 

Napközi otthoni és tanulószobai 

ellátás 

80511-3 Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás 

Diák sport 92403-6 Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás 
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Az intézmény további szakfeladatainak megnevezése: 

A szakfeladat megnevezése Száma Forrása 

    l   

Intézményi vagyonműködtetése 75176-8 Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás intézmény saját 

bevétele 

Iskolai intézményi étkeztetés 552312 Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás intézmény saját 

bevétele 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

ellátása  

 80122-5  Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás intézmény saját 

bevétele   

Pedagógiai Szakszolgálat 

Iskolapszichológusi feladatok 

területi ellátása 

80521-2 Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás intézmény saját 

bevétele   

 

Feladatmutatók megnevezése és köre: 

Feladatmutató megnevezése 
Mennyiségi 

egysége 
Mennyisége 

Nappali rendszerű általános 

műveltséget megalapozó iskolai 

oktatás 

Tanuló Összes tanulói létszám 

 

Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési 

nap x fő 

Éves élelmezési napok száma 

      

Intézményi vagyon működtetése  A létesítmény szolgáltatásait 

igénybevevők létszáma 
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Az intézmény számlaszáma: 11734004-15472690 

Az intézmény adóhatósági azonosító száma: 15472690-2-05 

Az intézmény statisztikai számjele: 472692 

Az intézmény OM azonosító száma: 028972 

Az intézmény TEÁOR besorolása és megnevezése: 80.10 – alapfokú oktatás iskolai 

életmódra való felkészítés 

Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága: tárgyi adómentes 

 

Ellátandó tevékenységek: 

 

Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók 

felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra 

A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

szervez, felzárkóztatás,fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő 

ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben 

1. évfolyamtól felmenő rendszerben német- magyar két tanítási nyelvű nevelés és oktatás 

1. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatás (angol) 

1-8. évfolyamig úszásoktatás szervezése  

3. évfolyamtól számítástechnika emelt szintű oktatása  

Testnevelés emelt szintű oktatása 

A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása 

Képességkibontakoztató felkészítés  

Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás  

Tehetségkibontakoztató foglalkozás, valamint hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása  

Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása  

Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 

Bejáró tanulók ellátása  

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: 

az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók ellátása 

az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 

Pedagógiai szakszolgálati feladat: iskolapszichológusi feladatok területi ellátása 



8  

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerű nevelés-oktatás  

Szervezett intézményi étkeztetés 

Alaptevékenységet kiegészítő, végezhető tevékenysége: 

Iskolarendszeren kívüli oktatás 

Helyiségek, eszközök bérbeadása 

Tanfolyamok szervezése  

Az intézmény és a tagintézmények szervezeti egységei, vezető szintjei: 

 

A közoktatási intézményünk belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek 

meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és 

zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. A magas színvonalú, tartalmi 

munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, 

körülmények és igények figyelembe vételével határoztuk meg a szervezeti egységeket. 

Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

Az intézmény vezetője határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő 

kinevezése Miskolc Város Önkormányzati Képviselő-testülete kizárólagos kinevezési 

jogkörébe tartozik. Az intézmény vezetője magasabb vezetői beosztással történő megbízatása 

nyilvános pályázat útján Miskolc Város Önkormányzati Képviselő-testülete át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogköröket a 

polgármester gyakorolja. 

Az intézmény és tagintézmény: 

Székhely: II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 

Telephely: Győri Kapui Tagiskola. 
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2. Az SZMSZ célja, tartalma 

A szervezeti és működési szabályzat az Iskola összehangolt működését, valamint 

kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

2.1. Jogszabályi háttér 

A SzMSz szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

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

2. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 

(továbbiakban: R.) 

3. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ámr.) 

4. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 

5. a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 23/2004.(VII.27.) OM rendelet 

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

MKM rendelet 

7. az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. 

(II.26.) OM rendelet 

8. a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatiról szóló 

37/2001.(X.12.) OM rendelet 

9. További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok (Ámr. 

10. § (4) bek. b) pont): 

10. a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 

11. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 

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

13. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 

14. a diákigazolványról szóló 17/2005.(II.8.) Korm. rendelet 

15. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1195.(X.26.) Korm. rendelet 

16. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról szóló  

17. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997.(VII. 10.) 

MKM rendelet 
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18. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok 

1. módosításáról szóló 17/2004.(V.20.) OM rendelet 

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

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

véleményezéséről szóló 33/1998.(VI.24.) NM rendelet ÚJ • az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 

3. Az SzMSz hatálya 

Az SzMSz hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

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

Az SzMSz előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint 

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvények ideje alatt. 

4. Az intézmény tevékenységei 

a) Az intézmény alaptevékenységei 

 A tulajdonjog gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos rendelet alapján. 

b) Vállalkozási tevékenység 

Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

c) Vezetők, vezetőség 

Az intézmény vezetője az igazgató. 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján határozott időre bízza meg. 

Az intézmény képviseletére az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott intézményi 

dolgozó jogosult. 

Az igazgató irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét a gazdasági vezető 

és az igazgatóhelyettesek segítik. 

Az intézményvezetőt, 5 napot meghaladó akadályoztatása esetén az 1. helyettes (általános) 

helyettesíti. A további helyettesítési lánc: 2. helyettes → megbízott pedagógus. 

5 munkanapon belüli akadályoztatás esetén az igazgatóhelyettesek az ügyeleti beosztás szerint 

helyettesítik a vezetőt, de az intézményre hosszú távon kiható intézkedéseket nem hozhatnak 

(pl. munkaviszony létesítése és megszüntetése, szerződéskötések stb.), és pénzügyi döntést 

nem hozhatnak. 



11  

A gazdasági vezető feladatkörét és felelősségi rendszerét ld. a b) pontban. 

Az igazgatóhelyettesek feladatköre és felelősségi rendszere (Munkaköri leírásuk külön 

dokumentumban) 

5. Az iskola igazgatósága 

Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató 

közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: 

 Az igazgatóhelyettesek 

 Gazdasági ügyintéző 

Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, 

valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb 

jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

5.1. Az igazgató-helyettesek. főbb feladatai és felelősségei 

 tanügy-igazgatási feladatok, dokumentumok kezelése; 

 a minőségfejlesztés tevékenység irányítása 

 tantárgyfelosztás, órarend, túlóra, helyettesítések, ügyelet; 

 pályázatok; 

 a munkaterv gondozása; 

 a versenyekkel kapcsolatos feladatok 

 a nagy rendezvények felügyelete (pl. okt. 23., március 15., tanévnyitó, tanévzáró, 

ballagás); 

 a felvételi, átvételi és javító vizsgák szervezése; 

 a munkaközösség-vezetőkkel kapcsolatos kérdések  

 az osztályok felügyelete 

 a szabadidő szervező munkájának irányítása és ellenőrzése 

 a szakmai szolgáltatási tevékenység szervezése, ellenőrzése; 

 a bel- és külföldi látogató személyek és csoportok fogadása, programjának szervezése; 

 a szakkörök felügyelete; 

 a DÖK segítése. 

5.2.  A gazdasági szervezet felépítése és feladata 

 A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek munkakörét és az általános 

feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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 Konkrét esetekben az igazgató bízza meg a vezetőket a konkrét ügyben képviselettel. 

Az ellenjegyzési hatáskört alapvetően a gazdasági vezető gyakorolja, azt konkrét 

esetben ő átruházhatja. Gazdasági következménnyel járó esetekben a képviselet csak 

ellenjegyzés mellett jogszerű. 

 A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, 

feltételeket a belső kontroll fejezet tartalmazza. 

 Az intézményhez nem tartozik részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

5.2.1.  A pedagógusok közösségei 

(1) Nevelőtestület  

Az iskola legfőbb szakmai szerve a nevelőtestület. 

A nevelőtestület az iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja a 

gazdasági vezető, valamint a nevelő-oktató munkát segítő, felsőfokú végzettségű 

alkalmazottak. 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége, 

hogy: 

4. nevelő-oktató munkájához tantervi programot készítsen, illetve válasszon, tanmenetet 

készítsen, tankönyvet, taneszközt válasszon; 

5. nevelő és oktató tevékenységében érvényesítse az iskola értékrendjét, hagyományait, 

ennek megfelelően tartsa tiszteletben a tanuló emberi méltóságát és jogait, az 

ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, és ezek elsajátításáról győződjön 

meg; 

6. nevelő és oktató tevékenysége során vegye figyelembe a tanuló egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, ha a tanuló képessége, szorgalma és szándéka alapján 

lehetséges versenyekre, készítse fel a következő iskola fokra. 

7. minősítse a tanulók tanulmányi előmenetelét; 

8. adja át a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket; ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, 

akkor a szükséges intézkedéseket tegye meg; 

9. legyen kezdeményező a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében; 

10. kísérje figyelemmel tanítványai egészségi állapotát; segítse elő a hátrányos helyzetben 
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lévő tanítványának felzárkóztatását tanulótársaihoz; 

11. a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa; ha a 

tanuló jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart 

szükségesnek, akkor a szülőt figyelmeztesse; 

12. a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon; 

13. Vegyen részt iskolai rendezvények, programok előkészítésében, bonyolításában, az 

iskolai hagyományok ápolásában; folyosói, verseny- és ügyelet lásson el; 

14. az iskolai konferenciákon, kötelező értekezleteken és rendezvényeken vegyen részt; 

15. fogadóórát tartson;  

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy 

 a nevelési, illetve a pedagógiai program alapján az elsajátítandó ismereteket, a 

tananyagot meghatározza, a nevelési és tanítási módszereit megválassza; 

 a helyi tanterv alapján megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi 

segédleteket, taneszközöket; 

 hozzájusson a munkájához szükséges anyagokhoz, eszközökhöz, dokumentumokhoz, 

információkhoz 

 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az intézmény nevelési, illetve pedagógiai 

programjának tervezésében, az értékelésben; gyakorolja a nevelőtestület tagjait 

megillető jogokat; 

 részt vegyen pedagógiai kísérletekben, a kompetencia alapú oktatásban 

 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait 

tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

 a pedagógiai programnak, illetve módosításának elfogadása; 

 a szervezeti és működési szabályzatnak, illetve módosításának elfogadása; 

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása; 

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása; 

 a pedagógus továbbképzési terv elfogadása; 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

 a házirend elfogadása; 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; a tanulók osztályozó 
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vizsgára bocsátása; 

 döntés a tanulók fegyelmi ügyeiben; 

 az igazgató vezetői pályázatának részét képező vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása; 

 a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának 

megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtása; 

 a tankönyvtámogatás módjának meghatározása; 

 jogszabályban meghatározott más ügyek intézése. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályokban meghatározottak kivételével – 

nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató 

szavazata dönt. 

A nevelőtestület döntése akkor határozatképes, ha a nevelőtestület tagjainak fele és egy fő 

jelen van. A döntést a jelenlévők 50%-a és egy fő szavazata jelenti. A nevelőtestületi 

értekezletek idő-pontját az éves munkaterv határozza meg, a jelenlét kötelező. Rendkívüli 

értekezlet csak indokolt esetben hívható össze. Minden értekezletről jegyzőkönyv készül. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

19. a költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználásának megtervezésében, 

20. az iskola beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

21. a tantárgyfelosztás elfogadása előtt 

22. az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során 

23. valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

egyéb, jogszabályban meghatározott ügyekben 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére tagjaiból – meghatározott időre 

vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre. A bizottság munkájáról a nevelőtestületnek köteles 

beszámolni. 
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A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek egy részét átruházhatja a tagjaiból alkotott 

közösségekre. Ezek:  

Fegyelmi bizottság 

A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására és a fegyelmi eljárás előzetes 

lefolytatására fegyelmi bizottságot hozhat létre. A fegyelmi bizottság tagjai: a felelős 

igazgatóhelyettes, a tanuló osztályfőnöke, a diákönkormányzatot segítő tanár, valamint a 

tanuló osztályában tanító tanárok közül két, a nevelőtestület által megválasztott pedagógus. 

A fegyelmi bizottság feladata a tanuló ellen az igazgató által megindított fegyelmi vizsgálat 

lefolytatása előtt a 11/1994.(VŐ. 8.) MKM sz. rendelet 32.§ (1) bekezdése szerint eljárni. A 

nevelőtestület átruházott jogkörében a fegyelmi bizottság dönt a fegyelmi felelősségre vonás 

és a fegyelmi büntetés kiszabásáról. A fegyelmi tárgyáról és a fegyelmi bizottság döntéséről a 

fegyelmi bizottság elnöke rendkívüli, vagy a soron következő testületi értekezleten beszámol a 

testületnek. 

5.2.2.  Munkaközösségek 

A munkaközösség az azonos szakmai tevékenységet folytató pedagógusok szakmai 

szervezete. Az iskolában létrehozott munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben 

segítséget nyújtanak a nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, a 

tanártovábbképzés módszertani feladatainak kidolgozásához, végrehajtásuk 

megszervezéséhez. 

Alaptevékenységük: 

1. az oktatás, nevelés szakmai, tartalmi összehangolása, a szakmai színvonal biztosítása; 

2. az éves szakmai ellenőrzési terv elkészítése, a szakmai ellenőrzések megszervezése; 

3. a helyi tanterv keretei között szakmai követelményrendszer kidolgozása, az 

oktatáshoz szükséges taneszközök és tanítási segédeszközök jegyzékének 

összeállítása, a taneszköz beszerzéséhez szükséges költségvetés megtervezése, a 

beszerzésre rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználásáról való döntés; 

4. a munkaközösség tagjainak iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli továbbtanulási 

tervének elkészítése; 

5. a pályakezdő, valamint az új alkalmazású pedagógusok szakmai munkájának segítése, 

figyelemmel kísérése; 

6. szükség szerint a méréses vizsgálatok rendjének meghatározása a tantárgyi 

értékelésben. 
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Az iskolában a következő munkaközösségek működnek: 

·alsó tagozat (1–4. évfolyam) 2 

·napközi 2 

reál 2 

·idegen nyelv 1 

·humán 2 

·osztályfőnöki (5—8. évfolyam) Győri Kapui általános Iskola 1 

A munkaközösség minimális létszáma 3 fő. A munkaközösséget a munkaközösség-vezető 

irányítja. A munkaközösség-vezető díjazását a mindenkori pénzügyi előírások szabályozzák.  

A munkaközösség vezetőjének feladatai: 

7. összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a 

munkaközösség éves programját; 

8. javaslatot tesz az iskola munkatervére; 

9. irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai 

munkájáért; 

10. szaktárgyi értekezleteket tart, szükség esetén közreműködik a szakirodalom 

összeállításban és felhasználásában; 

11. véleményezi a munkaközösség tagjainak tantárgyi programjait (tanmeneteit) és 

összehangolja azokat; 

12. ·javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi 

tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására; 

13. képviseli a munkaközösség véleményét; gondoskodik az igazgató és az 

igazgatóhelyettesek döntéseinek, javaslatainak a munkaközösséggel való 

megismertetéséről, azok végrehajtásáról munkaközösségi szinten; 

14. a tanév végén összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára; javaslatot tesz a munkaközösség szemléltető 

és oktatási segédeszköz-állományának fejlesztésére. 

15. A munkaközösség vezetőjének munkáját az igazgatóhelyettesek közvetlenül irányítják, 

akik biztosítják a munkaközösség és az iskolavezetés közötti kapcsolatot. 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjai évente választják. Amennyiben a 

munkaközösség valamilyen oknál fogva nem él a választás jogával, az igazgató jelöli ki a mk. 

vezetőt. 
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5.2.3. Nem oktató munkát végző pedagógus munkakörök 

Iskolai könyvtáros tanár 

Munkakörének leírása külön dokumentumban található. 

Feladatai 

Az iskolai könyvtáros tanár a kötelező óraszám keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását. 

Könyvtári órákat tart szükség szerint, a tanítási idő alatt. Az iskolai könyvtáros tanár teljes 

munkaidejének többi része könyvtári munkára (az állomány gyarapítására, gondozására, 

könyvtári kutatómunkára), az iskolai kapcsolattartásra és a munkahelyen kívül végzett 

előkészítő tevékenységre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra szolgál. 

Iskolapszichológus 

Munkakörének leírása külön dokumentumban található. 

Feladatai 

Az osztályfőnököket, rajtuk keresztül a szülőket, illetve az iskolában magukat a diákokat 

felkeresve tájékoztatást nyújt az iskolapszichológus kompetenciájába tartozó problémákról, és 

iskolai elérhetőségéről. 

Az általános iskolás tanulók esetében a pedagógusok jelzése alapján, és közreműködésükkel 

felveszi a kapcsolatot a szülővel, krízishelyzetben közvetlenül a segítségre szoruló gyerekkel. 

A problémával jelentkező szülőknek konzultációs lehetőséget nyújt.  

A megismert pszichikai, vagy csoportot érintő problémák, konfliktusok megoldásában a 

pedagógusoknak, a szülőknek vagy közvetlenül a tanulók számára nyújtott tanácsadás, 

indokolt esetben terápiás célú konzultáció útján segít, a rendelkezésére álló eszközökkel. Ha a 

probléma megoldása a család bevonását igényli, felajánlja a megbeszélés lehetőségét; annak 

meghiúsulása esetén az osztályfőnökkel, szükség esetén az igazgatóval egyeztet a továbblépés 

lehetőségeiről. Ha a probléma kezelése pedagógiai eszközöket igényel, az osztályfőnök, a 

szaktanár, vagy az igazgató segítségét kéri. 

Az iskola keretein belül meg nem oldható problémák esetén az igazgatóval való egyeztetés 

után értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, vagy konzultál egy, a probléma kezelésében 

kompetens szakemberrel, és a konzultáció alapján javaslatot tesz a probléma további, iskolán 

kívüli kezelésére. A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszélésen. 

Fegyelmi eljárás esetén megfigyelőként részt vesz az iskolai fegyelmi bizottság munkájában 
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Logopédus 

Munkaköri leírását külön dokumentum tartalmazza. 

Feladatai 

Munkaideje az alsó tagozat munkarendjéhez igazodik. 

Elsődleges feladata valamennyi belépő első osztályos, valamint az alsó tagozatra átvételi 

eljárás során belépő tanulónk szűrése. 

A szűrés alapján összeállítja a logopédiai ellátásra ajánlott tanulók névsorát. A szülőkkel és az 

osztályfőnökkel egyeztet az ellátást igénylő tanulók kezeléséről. Szükség esetén arra törekszik, 

hogy meggyőzze a szülőt az ellátás fontosságáról, a halogatás veszélyeiről. A tanév során 

kezeli az ellátásra járó tanulókat, a kezelésről naplót vezet, az előrehaladásról tájékoztatja a 

szülőket és az osztályban tanító pedagógusokat. 

Feladata az osztályfőnökök és szaktanárok jelzése alapján – feltehetően – logopédiai ellátásra 

szoruló tanulók vizsgálata, lehetőség szerinti ellátása, illetve – ha ez nem lehetséges – külső 

szakemberhez irányítása. Fogadja a logopédiai problémákkal hozzá forduló tanulókat, szülőket 

és pedagógusokat. 

5.2.4.  A nevelőtestület feladatköréből egyéni megbízás alapján végzett oktató-

nevelő munkával összefüggő feladatok 

1) Osztályfőnök 

Az osztályfőnöki munkakörben a következő feladatokat köteles ellátni: 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi; 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és szükség szerint 

látogatja az óráikat; 

 aktív kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, az osztályt tanító 

tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (a 

pszichológussal, a fejlesztő és gyógypedagógusokkal, a gyógytestnevelővel, a 

gyermekvédelmi felelőssel, a gyámügyi munkatárssal); 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére; 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát; minősítési javaslatát az egy osztályban 

tanító tanárok elé terjeszti; 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján 

rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 
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előmeneteléről; 

 vezeti az osztálynaplót, félévi és év végi statisztikai adatokat szolgáltat; elvégzi a 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt; 

 az osztály egészét érintő programok szervezésében és megvalósításában 

felelősséggel vesz részt; 

 saját hatáskörében – indokolt esetben – évi három nap távollétet engedélyezhet 

osztálya tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását; 

 ·tanítványait rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében; 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, 

segélyezésére; 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és 

észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 

2) A diákönkormányzatot segítő tanár 

1. A diákönkormányzat tevékenységét egy iskolai segítő tanár – akit a 

diákönkormányzat ajánl erre a feladatra az igazgatónak – támogatja és fogja össze. 

Diákönkormányzati javaslat hiányában a segítő tanárt az igazgató jelöli ki.  

2. A diákönkormányzat az e pedagógus támogatásával és közreműködésével is 

érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola igazgatójához. 

3. Elősegíti, hogy az SzMSz, a házirend, a szociális juttatások, a szabadidős 

programok megvitatása és vélemény alkotási illetve egyetértési jogát a 

diákönkormányzat gyakorolhassa. 

4. Szükséghez képest, legalább havonta egy alkalommal részletes tárgyalást folytat a 

diákönkormányzat-vezetőjével. Megszervezi az igazgató által a tanulóifjúságnak az 

iskola helyzetéről szóló éves tájékoztatót. 

5.2.5. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

1) Szabadidő-szervező tanár 

Teljes állásban vagy részfoglalkozásban ellátható munkakör. Munkaköri leírása külön 
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dokumentumban található. 

2) Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Az ifjúságvédelmi feladatokat – kötelező óraszámban – pedagógus munkakörben foglal-

koztatott tanár, látja el. Az órakedvezmény mértéke a feladatok mennyiségének függvénye, de 

legfeljebb 50%. 

Feladatai 

Az osztályokat felkeresve, tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával hol és 

milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá az iskolán kívül milyen gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. 

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

veszélyeztetett tanulóknál — a veszélyeztető okok feltárása érdekében — családlátogatáson 

megismeri a tanuló családi környezetét. Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai 

eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén az igazgatóval való 

egyeztetés után értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszélésen. 

A tanuló veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában a tartózkodási helye 

szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat 

rendeletében meghatározott szervnél. Szükség esetén javaslatot tesz az anyagi támogatás 

természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. 

Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

5.2.6.  A tanulók közösségei 

(1) A diákönkormányzat 

Az iskola diákönkormányzatának a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési 

rendjét külön dokumentum határozza meg. 

(2) Az osztályközösség 

Az egy osztályba beírt tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség diákjai – a 

csoportbontásban tanított órák kivételével – a tanórákat az órarend szerint közösen látogatják. 

Az osztályközösség az intézmény legkisebb tanulói közössége. Az 

osztályközösség megválasztja az osztály titkárát, küldöttet delegál az 
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intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. 

5.2.7. A szülői szervezetek (közösségek) 

A szülők meghatározott jogainak érvényesítésére, a kötelességük teljesítéséhez osztály- vagy 

iskolaszinten szülői munkaközösséget hozhatnak létre. Minden osztály szülői közössége két-

két szülőt delegál az iskolai szülői munkaközösségbe. 

A szülői szervezetek jogosítványai  

Egyetértési jogot gyakorolnak a választható tárgyak meghatározásában; 

a kirándulások megszervezésében és minden anyagi terhet jelentő feladat meghatározásában.  

Véleményezési jogot gyakorolnak 

a tanítás nélküli munkanapok meghatározásában; 

a szabadidős programok összeállításában; 

a költségtérítéses szolgáltatások kiválasztásában. 

A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. 

Az osztályok szülői munkaközösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői 

munkaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SzMK-elnök 

vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez (az igazgatóhoz, 

illetve az igazgatóhelyettesekhez). 

Az iskolai szülői választmány közvetlenül az igazgatóval tart kapcsolatot. 

Az iskola szülői választmányát az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal hívja 

össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól; a választmány itt élhet 

szervezetten véleményezési és egyetértési jogával. 

Az iskola gondoskodik a szülői közösségek működésének feltételeiről. A szülői választmány 

rendszeres üléseihez és a szülők közösségének összejöveteléhez a tanév helyi rendjében 

meghatározott időpontokban helyet biztosít. 

5.2.8.  A működést segítő munkakörök 

(1) Titkárság 

Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett dolgozik. 

Tagjai 
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iskolatitkárok 

kézbesítők 

I. Belső ellenőr  

Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett dolgozik. 

II. Rendszergazda 

Az igazgatóhelyettesek, gazdaságvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett 

dolgozik. 

Megbízási szerződés alapján 

5.3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 

formája 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az igazgató fogja össze. A 

kapcsolattartás rendszere, formái: a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, 

iskolagyűlések, nyílt napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek 

kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve 

tartalmazza. 

 

5.3.1. A vezetők és alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és 

rendje 

A Közalkalmazotti Tanács képviselője az iskolavezetés heti rendszerességgel tartott 

értekezletein előzetes bejelentés után bármikor részt vehet. A KT értekezletein alkalmanként – 

a tárgyalt napi-rendtől függően – meghívott az iskolavezetés valamely tagja. 

A nevelőtestület egészének véleménynyilvánítását vagy döntését igénylő kérdésekről 

értekezleteket tartunk. 

A munkaközösségek és a vezetők közötti kapcsolattartás az igazgatóhelyetteseken keresztül 

történik, akik felosztják maguk között a munkaközösségek felügyeletét. (Ld.: munkaköri 

leírások) 

Az iskolavezetés heti rendszerességgel tartott értekezletein – szükség esetén, illetve valamely 
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feladattal összefüggésben – beszámoltatja valamely közösség vezetőjét, vagy tagját. 

Az iskolavezetés minden tagja napi e-mail, flotta telefon kapcsolatban áll.  

5.3.2. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi 

vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje 

Az igazgató, illetve a Diákönkormányzat munkáját segítő igazgatóhelyettes rendszeres, 

verbális, e-mail kapcsolatot tart a DÖK elnökével. 

A Diákönkormányzat számára érkező postát külön kezeljük a titkárságon, amelyet a DÖK 

megbízottja naponta átvehet. 

Az igazgató legalább havonta egy alkalommal megbeszélést tart a Diákönkormányzat 

elnökével. 

A diákközgyűléseken az iskolavezetés képviselteti magát. 

A Diákönkormányzat működéséhez az épületben internet hozzáférés, fénymásolási 

lehetőség áll rendelkezésükre. A DÖK működéséhez rendelkezésre álló költségvetési 

támogatást éves munkatervükben rögzített célokra, munkatervben rögzített ütemezés 

szerint kapják meg, annak felhasználásával előre meghatározott időben és módon 

kötelesek elszámolni 

Felelős gazdaságvezető diákönkormányzatot segítő tanár. 

5.3.3.  Az intézményi sportkör valamint az intézmény vezetése közötti 

kapcsolattartás formái és rendje 

Az intézményi sportkör az idegen nyelv ill. reál munkaközösség vezetőjének irányításával 

működik. Minden tanév szeptemberében a sportkör pedagógus irányítója előterjeszti az 

igazgatójának és a gazdasági vezetőjének a sportkör éves programját. Ebben megtervezik az 

éves feladatokat: mely sportágakban indulnak rendszeres edzések; az intézmény 

költségvetésében sportcélokra fordítható támogatás felhasználását. 

Az iskolai sportkör szervezeti és működési szabályzata külön dokumentumban található. 

5.4. A helyettesítés rendje 

(az R. 4. § (1) bekezdésének f) pontjához) 

 Az igazgatót a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rendszerint az 

igazgatóhelyettesek helyettesítik. Egyidejű akadályoztatásuk esetén a vezetői, vezető-

helyettesi feladatokat az igazgató által kijelölt közalkalmazott látja el. Ha az igazgató a 
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vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazottat nem tudta kijelölni, akkor a vezetőket az 

igazgatóhelyettes által kijelölt közalkalmazott helyettesíti. 

 A vezetők helyettesítését ellátó közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény 

biztonságos működéséért, felelőssége, intézkedési jogköre – az igazgató eltérő írásbeli 

intézkedésének hiányában – az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése 

után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. 

 Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját 

megtartani, az igazgatóhelyettesek gondoskodnak az eseti helyettesítésről  

5.4.1.  A vezetők és a szülői szervezet (szülők közössége) közötti kapcsolattartás 

formája 

Az intézmény és a szülői szervezet tevékenységét az igazgató fogja össze. A kapcsolattartás 

rendszere, formái a különböző értekezletek és fogadóórák. Az intézmény közösségeinek 

kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve 

tartalmazza. 

5.4.2. A szülők tájékoztatásának formái 

Értekezletek, fogadóórák 

A szülői választmány (amelynek tagjai: osztályonként 2-2 szülő) félévenként egy 

választmányi értekezletet tart, amelyet az igazgató hív össze. 

Az osztályok szülői közössége számára az osztályszülői értekezletet az osztályfőnök tartja. Az 

osztályszülői értekezletet évente két alkalommal, ősszel és félévkor tartjuk. A szülők a tanév 

rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. A leendő első, 

hetedik, évfolyamosok szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatja az iskola a tanév kezdetét 

megelőző első összevont szülői értekezletről. 

Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet tartunk. Rendkívüli szülői értekezletet az osztály-

főnök és a szülői munkaközösség elnöke hívhat össze. 

Az iskola valamennyi pedagógusa minden hónap első hétfőjén egy alkalommal fogadóórát 

tart. 

Szükség esetén a pedagógus és a szülő egyezteti a rendkívüli találkozás időpontját. 
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Az igazgató hetente egy délután fogadóórát tart 14
00

 – 16
30

 között. 

6. Tájékoztatás az előmenetelről 

Az alsó és felső tagozaton valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden 

érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló ellenőrzőjében is feltüntetni. 

A heti egy- vagy kétórás tantárgyakból félévenként minimum 3, a heti három vagy ennél 

nagyobb óraszámú tárgyakból havonta - ha valamely objektív ok, pl. szünetek miatti elmaradt 

órák, tanár hosszantartó betegsége, stb., nem teszi lehetetlenné e szabály betartását- legalább 2 

érdemjegy alapján osztályozható a tanuló. 

A tanuló iskolai teljesítményére, munkájára, magatartására vonatkozó valamennyi adat és 

dokumentum kezelése, ha jogszabály nem tiltja nyilvános. A pedagógusok hozzáférnek az 

általuk tanított tanulók haladási és osztályozónaplójához, az osztályfőnök az osztálya 

tanulóinak adataihoz és hiányzásának dokumentálásához, a tanulók és szüleik pedig a tanuló 

saját adataihoz, illetve saját haladási naplójához és osztályozó rovatához.  

6.1. Pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás rendje 

A kapcsolattartás formái: 

 napi munkakapcsolat a tanórákon; 

 a tanórán kívüli munkakapcsolat (pl. versenyre való felkészítés) szakmai 

foglalkozásokon, 

 szakkörökön, egyéni foglalkozásokon, kulturális programokon. A tanórákon kívüli 

kulturális programokon a pedagógus testület tagjai – az iskolavezetés vagy a 

diákközösségek kérésére – a szervezésben, felügyeletben is segítenek. 

6.2.  A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje 

Valamennyi pedagógus tagja egy vagy több szakmai munkaközösségnek. 

A testületi döntést vagy véleménynyilvánítást igénylő kérdésekről először a munkaközösség-

vezetők közössége folytat vitát. A munkaközösség vezetők értekezletének összehívását az 

igazgató, igazgatóhelyettesek, vagy bármely munkaközösség vezető kezdeményezheti. Minden 

olyan döntést, amely több tantárgy tanítási módszereit, feltételeit érinti, illetve minden 

„tantárgyközi‖ feladat tervezését, megoldását (pl. felvételi, pályázatok, óratervek, tantervek 

összehangolása, versenyek, vizsgák) az érintett munkaközösségek –közös munkaközösségi 
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értekezleten – megvitatják, és véleményüket a testületi értekezleten nyilvánosságra hozzák. 

6.3.  Pedagógusok közösségei és a szülői szervezetek közötti 

kapcsolattartás rendje 

A nevelőtestület évente két alkalommal közös délutáni szülői értekezletet tart, ahol a 

megjelenés minden pedagógus számára kötelező. 

Az iskola honlapján valamennyi pedagógusunk elérhetősége (elektronikus levélcíme) is 

olvasható. A szülők közösségeinek képviselői az elektronikus levélben feltett kérdéseikre, 

észrevételeikre — ugyanúgy, mint az írásos beadványokra —választ kapnak, a témától 

függően írásban vagy szóban. 

6.4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az iskolát elsődleges külső kapcsolata a fenntartó Miskolc város Önkormányzathoz fűzi.  

Amennyiben az osztályban tanító pedagógusok, az iskolapszichológus, gyermekvédelmi 

felelős egybehangzó véleménye alapján valamely gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem lehet megszüntetni, vagy a gyermekközösség, illetve a 

tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítségkérés céljából a gyermekjóléti 

szolgálattal, (illetve az oktatásügyi közvetítői szolgálattal, ha további intézkedésre van szükség 

a családsegítő szolgálattal) 

Az egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltatóval (általános iskolai és gyermekorvosi 

ellátó, szükség esetén a GYEK szakorvosaival) 

A fentieken kívül az iskola kapcsolatot tart: 

 a városi iskolákkal; 

 azzal az iskolával, amely hozzánk hasonlóan két tanítási nyelvű osztályokat 

működtetnek; 

 Városi Pedagógiai Intézettel 

 egyéb oktatási, kulturális, intézményekkel; 

 az iskolával diákcsere-kapcsolatban lévő, illetve különböző  

 nemzetközi projekteken az iskolával, vagy annak egyes pedagógusaival együtt 

dolgozó külföldi iskolákkal. 
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7. Az intézmény működési rendje 

a) Az épület nyitva tartása 

Az iskola szorgalmi időben reggel ½ 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de 

legkésőbb 21óráig tart nyitva. 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – kivéve, ha rendezvény van, zárva 

kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti 

kérelmek alapján. 

Az iskola a tanítási szünetekben a tanév helyi rendjében meghatározott ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. 

Az intézménybe érkező személyek mindkét intézményünkben a főbejárati kapun léphetnek be, 

illetve távozhatnak. 

A fentebb megnevezett kapukon történő közlekedést a portaszolgálat figyeli és rögzíti. 

Az épület hátsó kapuját zárva kell tartani, ott a közlekedés nem lehetséges. 

A külső udvarra vezető ajtókat zárva kell tartani; felelős a portaszolgálat. 

A belső udvarra vezető ajtók 7
30

-tól 17
00

-ig lehetnek nyitva, egyébként zárva kell őket tartanai; 

felelős a portaszolgálat. 

A porta előtti tér ajtaját csak a portás nyithatja.  Kivétel a 7
00

-tól 8
00

-ig és a 12
45

-től 14
45

-ig 

terjedő időszak, amikor az ajtók a nagy tanulói forgalom miatt folyamatosan nyitva vannak. A 

reggeli órában az egyik portaszolgálatos a folyosó felé nyíló ajtó előtt áll úgy, hogy minden 

belépőt láthasson. Egyéb rendezvényen külön szabályok szerint működik a beléptető rendszer. 

A tanulók a portaszolgálatot teljesítők kérésére kötelesek a diákigazolványukkal igazolni 

magukat. 

A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke (az ő távollétében: az osztályfőnök-helyettes 

vagy egy iskolavezető) engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás 

további rendjét az iskolai Házirend határozza meg. 

A portaszolgálat az év minden tanítási napján 07-21 óráig tart. 

Az iskolával foglalkoztatási jogviszonyban lévő tanulók, illetve alkalmazottak szabadon 

beléphetnek és kiléphetnek.  

A szülők, hozzátartozók 16 és 18 óra között a portaszolgálatnál szóbeli bejelentkezés után 
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léphetnek be az épületbe. A szülők a portaszolgálat kérésére rendkívüli esetben személyi 

igazolvány felmutatásával kötelesek igazolni magukat. Egyéb időpontokban a szülők csak 

írásbeli regisztráció után léphetnek be az épületbe,  

 

7.1. Az iskolaépület használata 

Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik. A minden tanulócsoport által használatos 

termek: csoportszobák, előadótermek (kémia, technika- és informatikaterem, tornatermek. 

A felnőtt dolgozók munkahelyei: 

Az alsó és felső tagozatos és napközis pedagógusok tanári szobája; 

Az igazgatói, igazgatóhelyettesi- titkársági és a gazdasági irodák; 

A melegítő konyhák; 

A porták. 

Közös használatú helyiség: az ebédlő, a könyvtár és az aula. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, állagának 

megőrzéséért; az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energia-felhasználás 

területén való takarékoskodásért; a tűz és a baleset megelőzéséért, valamint a munkavédelmi 

szabályok betartásáért. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus engedélyével használhatják. 

Tanítási idő után a tanuló csak engedélyezett és szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat 

az iskolában. A tanórán kívüli foglalkozásokat és rendezvényeket a programot szervező 

pedagógusnak a titkárságon előzetesen (egy héttel korábban) be kell jelentenie. 

Az iskola a felnőtt dolgozók részére (a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelően) a 

tanulók által nem látogatott helyen dohányzásra elkülönített helyet jelöl ki (vagy nem jelöl ki). 

Az iskola épületében és környezetében egészségkárosító szerek használata tilos. Az oktatáshoz 

szükséges veszélyes anyagok használatánál szigorúan be kell tartani az egészségvédelmi 

előírásokat. Szeszes ital és dohányáru árusítása az iskolai rendezvényeken is tilos.  

Az iskola területén ügynöki tevékenységhez mindig igazgatói engedély szükséges. Kéregetés 

az iskolában nem folytatható. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit a gazdasági 

szabályzat szerint lehet az iskolából kivinni. 
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Az intézmény helyiségeit használaton kívül zárva kell tartani. 

Az épületre helyezett zászló tisztán tartása, állagának megóvása a gondnok feladata. 

7.2. A dolgozók iskolában tartózkodásának rendje 

1) Az ügyeletes nevelő benntartózkodása: munkanapokon 7
30

 és 17
00

 között, ill. az utolsó 

szervezett foglalkozás végéig, a munkatervben meghatározott beosztás szerint. 

Az „utolsó szünet‖ felügyeleti feladatait az ügyeletes nevelő látja el. 

7.3. A pedagógusok munkaideje, munkarendje 

Az iskolában határozatlan időre kinevezett beosztott pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, 

amely a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával vagy a 

tanulókkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

A vezető pedagógus munkaidejébe a tanártovábbképzéssel összefüggő feladatok is 

beleszámítanak. A vezető pedagógusok (tanár, tanító, napközi pedagógus) kötelező óraszámát 

a közoktatásról szóló törvény 1. sz. melléklete szabályozza. Az azonos tantárgyat oktató 

vezető pedagógusok (szakos vezető tanárok) azonos megítélés alá esnek. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek 

állapítják meg az iskola tantárgyfelosztásának és órarendjének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításakor az intézmény feladatainak ellátását, működésének 

zavartalanságát kell biztosítani. 

Az iskola pedagógusa köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

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

megjelenni. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradása esetén, annak okát lehetőleg előző 

nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7
50

-ig köteles jelenteni az igazgatónak vagy 

helyettesének, hogy a helyettesítéséről intézkedhessenek. 

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 3 nappal előbb a tanóra 

elhagyására, illetve a tantárgyi programtól eltérő tartalmú tanórai megtartására. A tanórák 

elcserélését az igazgatóhelyettesek engedélyezik. 

A pszichológus munkarendjét az éves munkaterv rögzíti. Benntartózkodási idejét, 

elérhetőségeit a tanári szobákban, az iskola bejárati ajtaján és a honlapon hozza 
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nyilvánosságra. 

A napközi munkarendje: a tanítás végétől 17 óráig folyamatos. 

A pedagógusok számára — a kötelező óraszámon felüli — a nevelő-oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató 

adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után. 

Megbízás alapján díjazás ellenében ellátandó feladatok: 

8. osztályfőnöki tisztség,  

9. munkaközösség-vezetői tisztség ellátása;  

10. szakkör, diákkör vezetése; 

11. ügyelet ellátása  

12. munkaidőn túli iskolai rendezvényeken; 

kiránduláson kísérőtanári feladatok ellátása; 

versenyeken felügyelet ellátása;  

A gazdasági-ügyviteli dolgozók munkaideje: munkanapokon 8-tól 16
00

 -ig pénteken 8 -tól 13
30

 –

ig, 

A karbantartók, portások, takarítók, konyhások munkabeosztását a gazdasági vezető határozza 

meg. 

13. Az iskola tanítási munkarendje 

A házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső 

munkarendjének részletes szabályozását. 

A házirend betartása a tanulók számára kötelező. 

A tanév helyi rendjét és a balesetmegelőző előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten 

ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 

 

14. Az iskola helyiségeinek használata 

Az iskola épületét, helységeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

 Az iskola helységeinek használói felelősek: 

 Az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért 

 Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

 A tűz-és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 
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 Az iskolai SZMSZ-ben és tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják, ez alól az igazgató sem adhat felmentést. 

 Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak. 

 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, 

átvételi elismervény ellenében lehet. 

 Az iskola helységeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási 

szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az 

iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helységeit használó 

külső igénybe vevő csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak az épületben. 

 Az iskolában reklámtevékenység nem folytatható. 

 Az iskola egész területén tilos a dohányzás a 18 éven aluliaknak. A 18 éven felüliek 

csak az igazgató által kijelölt dohányzási helyen dohányozhatnak. 

- Az iskola bármely helyiségének egy kulcsát a gazdasági irodában egy zárt üveg 

szekrényben el kell helyezni. Azokat a kulcsokat, amelyek vagyonvédelmi 

szempontból különös kezelést igényelnek, lepecsételhető dobozban helyezzük el és 

azokat csak azok az igazgatóság által kijelölt személyek vehetik fel aláírás ellenében. 

Ezek a helyiségek: Számítógéptermek  

Könyvtár 

Konyha 

A személyes felelősségű szobák kulcsait csak a felelős személy veheti fel, illetve az igazgató 

megbízottja. 

Ezek a helyiségek: a titkárság irodája  

az igazgatóhelyettesi irodák 

a gazdasági iroda 

A kémia terem és szertár, a méregszoba; a karbantartók műhelyei, raktárai, csak 

igazgatósági engedéllyel adható ki. 

A tanári szobákhoz, szertárakhoz, tantermekhez kulcsa van: a helyiségek használóinak és a 

portának. Illetéktelen személynek a kulcsot kiadni tilos, engedélyezett használat esetén a portai 

kulcsot az engedéllyel rendelkező személy aláírás ellenében a használat idejére elviheti. 
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15. Hivatalos ügyek intézése 

Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 

történik 8 óra és 15 óra között. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt 

a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet 

kéthetente kell megszervezni. 

15.1. Diákigazolványok 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos nyomtatványokat a törvényben megadott határidőn belül az 

iskola rendeli meg. A megrendelés teljesítéséről visszaigazolást küld. 

Az állandó, illetve ideiglenesen kiadott diákigazolványok kiállítását, valamint visszavonását 

külön nyilvántartásban kezeljük. 

Érvényesítő bélyeget csak az ideiglenes diákigazolványokhoz használunk, ill. 16 év fölött az 

intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulóknak. 

Rongált vagy elvesztett igazolvány pótlását a szülő kezdeményezi. Az erre a célra az iskolától 

átvett nyomtatványt kitöltve és aláírva, a nyomtatványhoz tartozó csekk befizetését az 

iskolatitkár végzi.   

16. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok: 
 

- A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés- a felzárkóztató 

foglalkozások kivételével- önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő 

jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra 

kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, 

szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozáson kötelező. 

- A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 

- A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a 

lehetőség szerint figyelembe kell venni. 

- A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. Tanórán kívüli 

foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 
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16.1. Kirándulás 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

évente egy alkalommal május vagy június hónapban osztályaik számára tanulmányi 

kirándulást szerveznek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnököknek az 

osztályfőnöki munkatervükben kell rögzíteniük. 

Az iskola nevelői, szülői, az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, 

kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. 

16.2. Versenyek 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő 

tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. 

16.3. Étkeztetés 

Az iskola az igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít. 

16.4. Könyvtár 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait az SZMSZ melléklete tartalmazza. 

16.5. Hitoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A 

hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a 

foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és 

vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

17. A javító-, osztályozó és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi 

szabályok 

17.1. Javítóvizsgák 

A javítóvizsga helye az az iskola, amelyben a tanulót javítóvizsgára utasították. Ha időközben 

a tanuló más helységbe költözött át, az új iskolában is leteheti a javítóvizsgát. Ilyen esetben a 

vizsga eredményét anyakönyvi bejegyzés céljából írásban közölni kell az előző iskola 

igazgatójával. 
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A javítóvizsga időpontját az augusztus 21-től augusztus 31-ig terjedő időszakban – kivételes 

esetben október 30-ig - az igazgató határozza meg. A javítóvizsgára jelentkezés a bizonyítvány 

benyújtásával történik. 

A javítóvizsgát az érintett szakmai munkaközösség által kijelölt vizsgabizottság előtt kell 

tartani. Ennek elnöke a szakmai munkaközösség vezetője, tagjai a kérdező és még egy 

lehetőleg azonos szakos pedagógus. 

A javítóvizsgán írásbeli vizsgát magyarból, matematikából, idegen nyelvből kell tenni. A 

javítóvizsgán szóbeli feleletre való felkészüléshez a tanulónak 10- 15 perc felkészülés időt kell 

biztosítani. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kaphat további 

felkészülési idővel. 

A javítóvizsga nem nyilvános, díjtalan, a vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga 

eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe, az osztálynaplóba és a bizonyítványba, a 

záradékot az igazgató, valamint az osztályfőnök írja alá. Az eredményhirdetés a 

bizonyítványok kiosztásával történik. Ha a javítóvizsgán a tanuló nem jelenik meg, és 

távolmaradását a javítóvizsga napján orvosi igazolással nem igazolja, az osztályt ismételni 

kell. A megfelelő igazolás esetén az igazgató egy újabb időpont kitűzésével ad lehetőséget a 

tanulónak a javítóvizsgára. 

Ha a tanuló kettőnél több tantárgyból kapott elégtelent a tanév végén, mérlegelve az egyéni 

helyzetet a nevelőtestület az osztályozó értekezleten adhat engedélyt javítóvizsga letételére. 

17.2. Osztályozó vizsgák 

Az osztályozó vizsgák lebonyolítására a javítóvizsgára vonatkozó szabályok az alábbi 

eltéréssel érvényesek: 

Az osztályozó vizsga ideje a szorgalmi idő vége vagy a tanév eleje. A vizsgára legalább 1 

hónappal korábban a bizonyítvánnyal kell jelentkezni. A vizsga napjáról az igazgató a 

vizsgázót legalább 2 héttel a vizsga előtt értesíti. 

Az osztályozó vizsga az iskola nevelőiből alakított, az igazgató által kijelölt vizsgabizottság 

előtt történik. Az elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja látja el. Az összevont 

osztályozó vizsga eredményeit évfolyamonként külön-külön kell jegyzőkönyvbe foglalni, 

illetőleg a törzslapba és bizonyítványba bevezetni. 

18. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 



35  

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

Ezek az alábbiak:   napközi és tanulószobai foglalkozások; 

szakkörök,  

korrepetálás; 

énekkari  

a diáksportkör programjai és tömegsport; 

tanulmányi- és sportversenyek; 

könyvtárlátogatás; 

kulturális rendezvények; 

 

A fenti állandó foglalkozások helyét — terembeosztással együtt — az igazgatóhelyettesek 

tartják nyilván (az igazgatóság rögzíti a tanórán kívüli foglalkozások órarendjében). 

A napközis foglalkozások a tanórára való felkészülésnek, valamint a szabad idő hasznos 

eltöltésének egyaránt színterei. Működésük rendjét a napközis munkaközösség dolgozza ki és 

rögzíti a házirendben. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő (a tájékoztató 

füzetbe beírt) kérelme alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével. 

A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. 

Szakköröket a munkaközösség-vezetők javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit 

az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek; erről, 

valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkört vezető pedagógus felelős a 

szakkör működéséért. A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben, a működés 

feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani kell a választható órák terhére. 

Az iskolánkban két énekkar működik. Vezetői az igazgató által megbízott kórusvezető 

tanárok. Az énekkarok biztosítják az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját. 

Az iskolai sportkör (ISK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 

megszerettetésére alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. Az ISK mint szervezeti 

forma önálló munkaterv alapján működik, az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri 

foglalkozásokon, versenyeken való részvételre. (Szabályzata külön dokumentumban 

olvasható.) 
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A mindennapos testnevelés kötelezettségét az iskolai tömegsport keretében az alábbi módon 

teljesítjük. 

Az alsó és felső tagozatosok számára lehetőség szerint azokon a napokon, amikor órarend 

szerint nincs testnevelésóra, a napközis v du /órákon foglalkozás/ keretében biztosítjuk a 

testmozgást a nem kötelező órakeret 20%-nak terhére. 

Az iskola valamennyi versenyzési lehetőségről tájékoztatja a tanulókat, nevezésüket a 

megfelelő helyre továbbítja. 

Az iskola szaktanárai segítséget nyújtanak a versenyekre való felkészüléshez. A tanulók 

versenyeredményeikért az iskolában jutalmat, dicséretet kaphatnak. A sikertelen szereplés miatt 

tanulót elmarasztalás, hátrány nem érhet. Versenyezni nem akaró tanulót arra kényszeríteni 

sem nyíltan, sem burkolt formában nem szabad. 

Intézményünkben előzetes jelentkezések alapján 1. osztálytól a testnevelés tantervbe 

csoportbontásban foci osztályokat működtetünk. 

 

18.1. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 

18.1.1.  Versenyek és bajnokságok 

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, való részvétele kiemelkedő 

teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai 

munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést a vezető-

helyettes irányítja. 

A rendezvények költségeihez, az iskola lehetőségeihez mérten hozzájárulhat. 

A versenyeken való részvétel a tanítási időkeretbe beszámítható. 

18.1.2. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

Kirándulásokat, osztálykirándulásokat szülői- vagy tanulóközösség kérésére az iskola 

szervezhet, de anyagilag nem támogat. 

A kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási 

szünetben szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az 

igazgatóhelyettesnek.  
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Amennyiben az igény felmerül, a tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki 

tanmenetében kell tervezni. Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni 

a tanulmányi kirándulás szervezési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás 

várható költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a 

kirándulás költségeinek vállalásáról. 

Ha a kirándulás megszervezésre kerül, akkor a kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt 

kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként 

legalább két főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. 

A tanulmányi kirándulás  tanítási napnak beszámítható. 

19. A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos 

külföldi utazáshoz, - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos 

rendezvény - az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, 

csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább 

egy hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia 

kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, 

névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. Amennyiben a tanulmányi 

kirándulás az erdei iskolai program az intézmény helyi tantervének tartalmával megegyezik, 

tartalmában és tevékenységében tanulóink számára bővebb ismereteket ad a tanítási időkeretbe 

az előre egyeztetett napokon történő nevelői részvétel beszámítható. 

20. Kulturális intézmények látogatása 

Múzeum, színház, mozi, kiállítás, hangverseny és tárlatlátogatások, valamint 

sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy 

kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye 

szükséges a tanítási időkeretbe  számíthatóság miatt.  

Egyéb rendezvények 

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, énekkarok, szakkörök stb.) egyéb 

rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell 

kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe 
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kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. 

 

21. A pedagógus továbbképzések  

A részvétel tanítási időkeretbe történő beszámítását csak abban az esetben tekintjük 

hivatalosnak, ha az érintett nevelővel az intézmény igazgatója tanulmányi szerződést köt. 

Egyéb a pedagógiai munkánk színvonalának javítását szolgáló továbbképzéseken történő 

részvételt minden esetben az intézmény vezetője felé írásban rögzíteni kell, így a kieső tanítási 

idő az időkeretbe beszámítható. 

 

22. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje; a hagyományok ápolása 

Az iskolánk hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

23. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

23.1. Az intézményi belső ellenőrzés feladatai: 

 

biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az intézmény pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát; 

segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

az intézményvezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

feltárja és jelezze az intézményvezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és 

jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 
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23.2. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

23.2.1. A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 

 az ellenőrzéshez kapcsolódva az intézmény bármely helyiségébe belépni; 

 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni; 

 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel 

kísérni; 

 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.  

23.2.2. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 

 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az intézmény belső 

szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni: 

 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött 

dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével; 

 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott 

utasítás szerint időben megismételni. 

23.3. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 

 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; 

 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és 

ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

23.4.  Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 

 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni; 

 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 
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23.5. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 

- Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az 

intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben 

előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

- Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatnia kell. 

- Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél 

(az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

23.6.  Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

 

 a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét;  

 a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell. 

23.6.1. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: 

 

 Igazgató: 

 

 ellenőrzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek; 

 ellenőrzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és 

technikai jellegű munkáját; 

 folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a 

gazdálkodási, a műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során 

különösen: 

 az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizetőképességét, 

 a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését; 

 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;  

 előkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát; 

 összeállítja tanévenként (az intézményi munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési 

tervet; 

 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett. 
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Intézmények igazgatóhelyettesei: 

 

 folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli 

munkáját, ennek során különösen: 

 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét; 

 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; 

 a pedagógusok adminisztrációs munkáját; 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.  

 technikai dolgozók 

 a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet;  

 az intézményegységek működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, 

karbantartásokat és beszerzéseket, 

 a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 

 a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását,  

24. A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve 

Az ellenőrzés 

területei: 
VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Tanmenetek             

Munkatervek             

Napló             

Ellenőrzők             

Anyakönyvek, 

bizonyítványok 
            

Füzetek, 

dolgozatfüzetek 

vezetése, javítása 

            

Taneszközök, 

tankönyvek 

kiválasztása 

            

Óralátogatások Folyamatos    

Napközis 

foglalkozások, 
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tanulószoba 

Szakkörök, 

korrepetálás, 

fakultációk 

            

Pályakezdő 

pedagógusok 
            

Új kollégák             

Gyermekvédelmi             

Szülői értekezlet, 

fogadóóra 
            

 

Az ellenőrzés 

területei: 
VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. 

A 

munkaközösségi 

tervben szereplő 

feladatok 

megvalósulása 

            

Mérések 

szervezése 
            

Beiskolázás (nyílt 

nap, beiratkozás) 
            

Továbbtanulások 

előkészítése 
            

Rendezvények, 

ünnepségek 
            

Pályázatokon 

való részvétel 
Folyamatos   

Versenyek             

Erdei iskola, 

tábor 
            

Tanulói 

szokásrendszer 
Folyamatos    
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Ügyeleti rend Folyamatos  

DÖK programok             

Átruházott 

ellenőrzési 

jogkörök 

Folyamatos  

 

Jelmagyarázat: 

igazgató  igazgatóhelyettes   munkaközösség-vezetők   DÖK 

Az igazgatóhelyettesek az igazgató egyetértésével elkészíti a tanügy-igazgatási tevékenység és 

a tanügyi nyilvántartás ellenőrzés éves ütemét. 

A gazdasági vezető az igazgató jóváhagyásával elkészíti a gazdasági belső ellenőrzés 

ütemtervét. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a tanév értékelésekor az igazgató beszámol nevelőtestület előtt. 

Az ellenőrzési tervet és a beszámolót a nevelőtestület fogadja el. 

24.1. Gazdaságvezetői ellenőrzés 

A gazdasági ügyintéző ellenőrzési feladatai: 

5. a technikai dolgozók munkájának ellenőrzése 

6. az iskolai épületek külső- és belső állagának ellenőrzése és ellenőriztetése 

7. az oktatási eszközök és berendezési tárgyak rendeltetés szerint használatának 

ellenőrzése. 

25. A könyvtár működése 

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata a jelen szabályzat 1. számú melléklete. 

A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai 

(1) Az iskolai könyvtár alapfeladatai: 

16. ·gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása; 

17. ·tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról; 

18. ·tanórai foglalkozások tartása; 

19. ·egyes személyek (tanuló, pedagógus, egyéb iskolai alkalmazott) vagy csoportok 

hozzásegítése a számukra szükséges könyvekhez, folyóiratokhoz, elektronikus 

adatbázishoz, helyben olvasás céljából; 

20. ·könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 
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segédkönyvek kölcsönzését. 

(2) Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai: 

 · tanórán kívüli foglalkozások tartása; 

 · dokumentumok másolása a kézikönyvtárból; 

 · számítógépes informatikai szolgáltatások nyújtása; 

Az iskolai könyvtár gyűjteményét – a költségvetési támogatás függvényében – a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek megfelelően kell fejleszteni. Az iskola részére a központi 

költségvetésből juttatott összegből a tankönyvtámogatás 25%-át tartós tankönyv, továbbá a 

tanulók által alkalmazott segédkönyvek vásárlására kell fordítani. 

A közoktatási intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell 

venni. A könyvtár használói az iskola pedagógusai és tanulói. 

A könyvtárban a tanév bármely időszakában lehet könyvet kölcsönözni, az adatokban 

bekövetkezett változásokat a könyvtár nyitva tartásának időpontjában, az adatváltozást követő 

három munkanapon be kell jelenteni. 

A könyvtári szolgáltatásokat az iskola pedagógusai és tanulói ingyenesen vehetik igénybe. 

a könyvtárhasználat szabályait a könyvtárban ki kell függeszteni. Közzé kell tenni azon 

tartós könyveknek, továbbá segédkönyveknek a jegyzékét, amelyeket az iskolai 

könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A nyitva tartás, a kölcsönzési idő: 8
00

 -tól16
00

 

óráig. 

Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, a pedagógiai programját, a házirendjét, a 

Közalkalmazotti Szabályzatát a könyvtár olyan módon őrzi és kezeli, hogy azt az iskola 

bármely dolgozója és az iskolában tanulók szülei helyszíni olvasásra kikölcsönözhetik.  
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26. Intézményi védő, óvó előírások 

 

a) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az iskola egészségügyi felügyeletét és orvosi ellátását a következő rendszerben biztosítjuk. 

(1)Az iskola tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét heti két-két alkalommal 

orvos és egészségügyi asszisztens, és védőnő látja el. Az ellátás céljára egy elkülönített 

és felszerelt orvosi szoba áll rendelkezésre mindkét intézményünkben. 

 A rendszeres orvosi ügyelet mellett évi egy alkalommal a tanulók fogászati vizsgálaton 

és kezelésen, a felnőtt dolgozók általános egészségügyi szűrővizsgálaton vehetnek részt. 

 A tanulók és dolgozók testi épségét veszélyeztető rendkívüli esemény esetén a 

Tűzvédelmi szabályzatban és a Kiürítési tervben (külön dokumentum) meghatározottak 

szerint kell eljárni. A teendők ellátása során a tanulók és dolgozók testi épségének 

védelme minden felnőtt elsődleges kötelessége. 

 

b) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén 

A felnőtt alkalmazottakat a tanulók védelme tekintetében különleges kötelezettségek terhelik. 

Minden dolgozónak kötelessége az intézmény területén felfedezett vagy tudomására jutott 

balesetveszélyes helyet és/vagy veszély jelentése a felelős vezetőnek, a gondnoknak vagy a 

portaszolgálatnak. 

Ha a dolgozó a balesetveszélyt meg tudja szüntetni, szüntesse meg. 

Ha a dolgozó balesetet szenvedett tanulót lát az épületben, értesítse az ügyeletes nevelőt, vagy 

a titkárságot. Ha szükséges és lehetséges az épületben éppen tartózkodó orvost vagy 

elsősegély nyújtására képes személyt. Ha szükséges, hívjon-hívasson mentőt. 

Az ügyeletes nevelőnek (vagy a kötelezettség átruházása esetén a titkárságnak vagy az 

osztályfőnöknek) értesíteni kell a szülőt a történtekről. 

A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéről a az iskolatitkárok 

gondoskodnak. 

Ha a balesetveszélyes helyzetet épületrész vagy annak berendezése okozza, a veszély 

megszüntetése a karbantartók feladata. 
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Ha a balesetveszélyes helyzetet helytelen tanulói magatartás okozza, az osztályfőnöknek 

(távollétében: az osztályfőnök-helyettesnek vagy az igazgatónak) kell eljárnia; súlyosabb 

esetben kezdeményezni lehet fegyelmi eljárás lefolytatását. 

c) A rendkívüli esemény (bombariadó stb.) esetén szükséges teendők 

Rendkívüli esemény esetén (pl.: tűzriadó, bombariadó, kivonulási próba stb.) a Kiürítési terv 

alapján kell eljárni.  

Megjegyzés: az iskolai tűzjelző-rendszer szirénája nem jelent kiürítési utasítást. 

A kiürítés elrendelése esetén a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok egyetlen és fő feladata a 

tanulók azonnali biztonságos helyre történő vezetése a kiürítési terv alapján.  

Vagyonvédelemmel nem kell foglalkozniuk.  

Bombariadó esetén a tűzszerészek és a rendőrség munkájának befejezését, illetve egyéb, az 

oktatást akadályozó rendkívüli esemény elhárítását követően, még ugyanazon a napon a tanítás 

az órarend szerinti tanítási órával folytatódik, ill. az elmaradt órák pótlására póttanítási nap 

szervezhető. Pótnap szervezéséről a testület véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. 

d)A katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje 

Az intézmény katasztrófa-, tűz-, és polgárvédelmi tevékenységének szervezeti és végrehajtási 

rendjét a Tűzvédelmi szabályzat és Kiürítési terv tartalmazza, mely külön dokumentumban 

találhatók. 

27. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Egyéb kérdések 

a) A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 

Iskolánkban általában „tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek, a 

tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti 

tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze‖ (Ld. A közoktatásról szóló 

79/1993-as számú törvény 122.§ (12) bekezdése.) 

Az intézményben hirdetés, reklámfelirat csak az iskolavezetés ügyeletes tagjának 

engedélyével és pecsétjével rakható ki. Az engedély nélküli hirdetéseket el kell távolítani.  

 

28. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 

(a közoktatási törvény. 118.§ (10) bekezdéséhez) 
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8. A közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott 

munkateljesítmény elérését, illetve – a helyettesítést kivéve – az átmeneti többletfeladatok 

ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán 

kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi munkavégzést. A kiemelt munkavégzésért járó 

kereset kiegészítés a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére megállapítható egy 

alkalomra, illetőleg meghatározott időre (legfeljebb egy tanítási évre). A kereset-kiegészítés 

több alkalommal is megállapítható. 

9. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik megállapítható: 

24. tartósan magas színvonalú munkavégzésért vagy kiemelkedő munkateljesítmény 

eléréséért a szakszervezet egyetértésével 

25. az iskola érdekében, az intézmény működését, feladatai ellátását segítő folyamatos 

munkavégzésért 

26. átmeneti többletfeladat ellátásáért, eredmény eléréséért az intézmény és az 

alkalmazott közötti előzetes megállapodás szerint 

27. az intézményi minőségfejlesztési szervezet munkájában való részvételért a 

közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II. 15.) 

OM rendelet és az intézményi minőségirányítási program szerint 

28. külön díjazás illeti meg a tanárt a túlórák ellátásáért, a tanulók kíséréséért az éves 

munkatervben szereplő programokban, ill. tanulmányi és sportversenyekre, 

valamint egyes, az igazgató megbízásával végzett feladatok teljesítéséért. 

29. aki vezetői, vezető-helyettesi munkáját kiemelkedően végzi 

30. aki munkaközösség-vezetői megbízatását kiemelkedően látja el 

31. aki pályázatot készít 

32. akinek tanítványa(i) bejut(nak) megyei, országos szintű versenyre 

33. aki városi vagy annál magasabb szintű bemutatóórát, foglalkozást tart 

34. aki városi vagy annál magasabb szintű szakmai konferencián, továbbképzésen 

előadást tart 

35. akit szakmai munkaközössége a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre 

javasol 

36. akit az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők a szakmai 

ellenőrzés alapján erre érdemesnek tartanak 
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28.1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés iskolai 

szempontjai 

A kereset-kiegészítés célja: 

ösztönző hatású legyen 

erősítse az iskola pedagógiai programjával összhangban levő feladatok (magas színvonalú, 

adott esetben a pedagógus szabadidejét is igénybe vevő) végzésének elismerését 

Az iskolavezetés döntésében támaszkodik a szaktantárgyi munka értékelésében a 

munkaközösség véleményére az osztályfőnöki munka értékelésében az osztályban tanító 

tanárok véleményére saját tapasztalataira.  

29. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az Adatkezelési Szabályzat határozza meg. 2 

sz melléklet 

30. Tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás 

(a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseihez, a tankönyvpiac rendjéről 

szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8.§ (8) bekezdéséhez, 8/E§-ához és 29.§ (3) bekezdéséhez, a 

tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet előírásaihoz) 

 

31. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
 

Jogszabályi előírásnak megfelelően vagyonnyilatkozatot köteles tenni: 

1. igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető és hozzátartozóik: a házastárs, az élettárs, valamint a 

közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a 

nevelt gyermeket is. A vagyonnyilatkozat tétel esedékessége: 

2008. január 1-jétől kezdődően, a fenti vezetői kinevezést megelőzően, illetve a vezetői 

megbízás megszűnését követő 30 napon belül, egyébként évente, mindig június 30-ig. 

A vagyonnyilatkozatot a nyilatkozattételre kötelezett személy, nyitott borítékban adja át az 

igazgatónak, aki az érintett jelenlétében lezárja és lepecsételi azt. A vagyonnyilatkozat 

átadásakor harmadik személy nem tartózkodhat a helyiségben. 

A lezárt borítékokat az igazgató a lemezszekrényben, csak erre a célra használt, biztonsági 
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zárral ellátott helyen,) őrzi. 

Amennyiben a vezetői megbízás megszűnik, vagy a nyilatkozattevő új nyilatkozatot tesz, az 

igazgató az előző nyilatkozatot 8 napon belül köteles visszaadni. 

32. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

Az iskola nyilvánosságra hozza minden érdeklődő számára: 

A nyilvánosság színtere: nyomtatásban honlapon könyvtárban titkárságon  
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33. Záró rendelkezések 

1. A SzMSz hatálybalépése 

A SzMSz 2009. év szeptember hónap 30. napján, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszti a 2005. március 11-én készített SzMSz. 

2. Az SzMSz módosítása 

Az SzMSz módosítására jogszabályi előírás alapján kerül sor, illetve jogszabályváltozás 

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

és tanulóinak nagyobb csoportja, az iskolaszék, vagy a szülői szervezet. A kezdeményezést és 

a javasolt módosítást az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. Az SzMSz módosítási eljárása 

megegyezik megalkotásának szabályaival. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény diákönkormányzata a 2009. augusztus 

31-én tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

egyetértési jogát jelen SzMSz módosítása során, a jogszabályban meghatározott ügyekben 

gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve azt a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 

 diákönkormányzat vezetője 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a szülői szervezet (közösség) 2009. augusztus 31-én 

tartott ülésén megtárgyalta.  

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet egyetértési jogát a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve azt a ne-velőtestületnek 

elfogadásra javasolta. 

        A szülői szervezet képviselője 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2009. 31 napján 

elfogadta. 

hitelesítő nevelőtestületi tag        hitelesítő nevelőtestületi tag



Mellékletek: 

 

1.sz melléklet 

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ ISKOLA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

 Általános jellemzők 

A könyvtár típusa: Nem nyilvános iskolai könyvtár 

A könyvtár nagysága: Állománya 2009. szeptember 04-én 8730 db leltározott 

dokumentumból áll. 

A könyvtár munkaszervezete: Egy fő könyvtáros-tanár dolgozik a könyvtárban heti 

40 órában. Ebből az intézményen kívüli háttérmunkára fordítható idő heti 8 óra, heti 

nyitva tartás 22 óra, adminisztráció: 10 óra. 

 A könyvtár feladata 

A könyvtár feladata 

16. a tanulókra tekintettel: hozzájárulni a nevelő-oktató munka hatékonyságához, a 

tanulók önművelődési, szórakozási és informálódási igényeinek kielégítéséhez, a 

könyvtárhasználat igényének és alapjártasságainak kialakításához; 

17. a szülőkre tekintettel: az iskola szervezetére és életére vonatkozó dokumentumok 

igény szerinti kiszolgáltatása; 

18. a pedagógusokra tekintettel: pedagógiai és általános művelődési szakirodalom, a 

gyűjtőkörbe tartozó szemléltető eszközök biztosítása; 

19. az iskola dolgozóira tekintettel: a munkavégzéshez, a kötelességek és jogok 

megismeréséhez szükséges alapvető dokumentumokhoz a hozzáférés 

(jogszabályok, belső szabályzatok stb.) biztosítása; 

20. az iskola vezetésére tekintettel: az intézményvezetéshez szükséges szakirodalom 

és szabálygyűjtemények folyamatos biztosítása. 

Cél, hogy a könyvtár információs központtá váljon az iskola életében. 



  

 A gyűjtőköri szabályzat alapdokumentumai 

 Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 

módosításáról 

 Nemzeti alaptanterv 

 Az iskola pedagógiai programja 

 A nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 

rendelet 

 Az 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről. Ajánlás a 

taneszközfejlesztéshez. 

 Állománygyarapítás 

A dokumentumok kiválasztásának elvei: 

34. tematikus szempont: tanuláshoz, tanításhoz kapcsolódó irodalom, pedagógiai, 

pszichológiai irodalom, tehetséggondozás figyelembevétele 

35. nyelvi szempont: magyar nyelvű dokumentumok és a tanításhoz kapcsolódó 

német ismerethordozók 

36. értékelvek: a gyűjtés a tartalmi és használati értékre és nem a formai vagy 

ritkaságértékre (pl. antikvitás) helyezi a hangsúlyt 

Az állománygyarapítás módjai: 

III. Vásárlás könyvesboltból, antikváriumból 

IV. Ajándék, átvétel intézményektől, magánszemélyektől 

Az állományból kivonás 

- Okai: elhasználódás, a tartalom elévülése, elveszés 

- Módja: selejtezés, leltárhiány jóváhagyása 

- A selejtezendő dokumentumok kiválasztásának elvei: 

Avultság, fölöslegesség, elhasználtság 

Az apasztást az évenként elvégzendő leltár idején kell elvégezni. A leselejtezett, de 



  

még piacképesnek vagy használhatónak tekinthető dokumentumokat elsősorban a 

könyvtár használói részére csökkentett vagy jelképes áron megvételre fel kell 

ajánlani. 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

Az iskola szerkezete Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola. 

Az iskola nevelési-oktatási céljai a Pedagógiai Programunkban meghatározottak 

A kultúra és a műveltség átadása oly módon valósul meg intézményünkben, hogy a törvény 

által előírt Nemzeti alaptanterv művelődési területeit építik magukba a tantárgyak tantervi 

szinten évfolyamokra, témákra, tanítási órákra bontva. 

A tantárgyi követelményrendszert, a tehetségfejlesztés és a felzárkóztatás feladatait az iskola 

helyi tanterve részletesen meghatározza. 

A gyűjtés szintje és mélysége 

Iskolai könyvtárunk erősen válogatva gyűjti be állományát a költségvetés adta lehetőségeknek 

megfelelően. 

 Könyvtári állományrészek 

Kézikönyvtári állomány: 

Ebben az állományrészben a különböző műveltségterületek alapdokumentumait gyűjtjük az 

életkori fokozatok (6-14 év) figyelembevételével: 

 általános és szaklexikonok, enciklopédiák 

 szótárak, fogalomgyűjtemények 

 kézikönyvek, összefoglaló munkák 

 adattárak 

 atlaszok 

 tantárgyaknak megfeleltetett nem nyomtatott ismerethordozók (videofilm, 

hangkazetta, CD ROM, DVD) 

Szakirodalom 

Teljességre törekvően gyűjtjük: 

 a helyi tanterv követelményrendszerének megfeleltetett irodalom 



  

 a munkáltató eszközként használatos dokumentumok 

Szépirodalom 

Teljességre törekvően gyűjtjük 

 helyi tantervben szereplő kötelező és ajánlott olvasmányokat 

 a tananyaghoz kapcsolódó antológiákat, versesköteteket, népköltészeti alkotásokat 

Könyvtári szakirodalom 

Erősen válogatva gyűjtjük 

 kurrens, retrospektív jellegű tájékoztatási segédanyag 

 a könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák 

 könyvtári jogszabályok, irányelvek 

Helytörténeti gyűjtemény 

Helytörténeti gyűjtemény: Teljességre törekedve gyűjtjük az iskola és a város történetéről 

szóló önálló dokumentumokat (könyvek, periodikák), válogatva az egyéb helytörténeti érdekű 

és a kistérségre vonatkozó kiadványokat. 

 Főgyűjtőkör 

Könyvek: 

A könyvtár alapvető funkciója az iskola Pedagógiai programjában meghatározott cél- és 

feladatrendszer megvalósításához szükséges dokumentumok biztosítás. 

A PP és a különböző, tematikusan meghatározott műveltségterületek tanításának, tanulásának 

alapdokumentumai tükrözik a tantárgyi eszközigényeket. 

A főgyűjtőkör kialakítása minden igény szem előtt tartásával történik, lehetőség szerint 

teljességre törekvően. 

Általános művek: 0 A tudomány és kultúra legáltalánosabb alapjai, bibliográfiák, 

könyvtártan, enciklopédiák, általános lexikonok. 

Filozófia, pszichológia: 1 Pszichológia, logika, erkölcstan. 

Vallás, teológia: 2 Biblia, mitológia alapművei, keresztény vallás. 

Társadalomtudományok: 3 Néprajz összefoglaló jellegű művek. Népművelés, szabadidő 

felhasználása. 

Természettudományok: 5 Általános természettudományi művek, matematika, csillagászat, 



  

fizika, kémia, földtudományok, őslénytan, biológia, növénytan, állattan alapszintű művei. 

Alkalmazott tudományok: 6 Általános művek 

A higiéniával, az ember szervezetével, az egészséges életmóddal kapcsolatos alapismereti 

ismeretterjesztő munkák. 

Művészet, szórakozás, sport: 7 Művészeti stílusok, építészeti, szobrászat, festészet, zene, 

színházművészet, sport alapszintű összefoglaló művei. 

Nyelv és irodalom: 8 A nyelv általános kérdései, a helyesírás általában, egyes nyelvek 

szótárai. 

 Irodalomtudomány: világirodalom története, irodalomtörténeti művek. 

 Magyar irodalom története. 

 Magyar próza- és drámairodalom, költészet klasszikusai és a kötelező 

olvasmányok. 

Régészet, földrajz, életrajz, történelem: 9 Honismeret: Miskolcra, BAZ megyére és a 

vonatkozóan 

 Földrajztudományok alapszintű összefoglaló munkái kiemelten Európára és 

Magyarországra vonatkozóan. 

 Történelemtudomány és segédtudományainak összefoglaló alapszintű munkái, 

Európa és Magyarország története. 

 Mellékgyűjtőkörök 

Könyvek 

Mindazon dokumentumok tatoznak e körbe, amelyek a tananyagon túli ismeretszerzési 

igényeket hivatottak kielégíteni. 

A beszerzés, gyűjtés szelektálva történik. 

Általános művek: 0 Évkönyvek, címtárak, naptárak, almanachok. 

Filozófia, pszichológia: 1 Logika módszertan, a lelkiélet higiénéje, pszichikus fejlődés 

Vallás, teológia: 2 Általános és összehasonlító vallástudomány 

Társadalomtudományok: 3 Gazdaságtudomány, szociográfia 

Természettudományok: 5 Ásványtan 



  

Alkalmazott tudományok: 6 Fiziológia, élettan általános kérdései, balesetvédelem 

Művészet, szórakozás, sport: 7 Művészeti stílusok, építészet, szobrászat, festészet, 

színháztörténet albumai, sportévkönyvek. 

Nyelv és irodalom: 8 Idegen nyelvek nyelvtana. A tanított idegen nyelveken könnyen 

olvasható, gazdag képanyagú irodalmi és ismeretterjesztő munkák 

Régészet, földrajz, életrajz, történelem: 9 Útleírások, utazók életrajza, turistatérképek 

 A gyűjtemény jellemzői 

Dokumentumtípusok: 

Könyvek kb. az állomány 90 %-át teszik ki. 

Kéziratok 

Nem hagyományos dokumentumok: elenyésző példányszám: hangkazetták, videokazetták, 

CD-romok, DVD-k 

Nyelv: 

Magyar nyelvű kiadványokat gyűjtünk, emellett a tanított nyelvek közép- és kisszótárait, 

nyelvkönyveit, munkafüzeteit, tanári kézikönyveit, hangzó anyagait, egyes ismeretterjesztő 

(pl. turisztika) és szépirodalmi alkotásait. 

Példányszám: 

A könyvtári költségvetés adta lehetőségeinek megfelelően a különböző állományrészekbe 

dokumentumonként 1-1 pld-t áll módunkban beszerezni. 

Kivételt képeznek: 

 házi olvasmányokból tanulócsoportonként 4 - 5 tanulóra 1 pld. 

 ajánlott olvasmányokból tanulócsoportonként 10 tanulóra 1 pld. 

 egyes pedagógiai segédkönyvből pedagógusonként igény szerint 1 - 1 pld. 

 Az állomány elhelyezése 

Szabadpolc: 

A könyvtár helyiségében elhelyezett, minden látogató által használható állomány. Az 

állomány területileg jól elkülönítve a csak helyben használható kézikönyvtárra, és a 

kölcsönözhető állományra oszlik. Jól látható helyen, külön állományt képezve kell elhelyezni a 

tanulók és szülők részére nyilvános iskolai dokumentumokat (szmsz., házirend stb.). 

Letéti állományok 

Az iskolai tanulócsoportok (osztályok napközis csoportok) részére tartós, mindennapi 



  

használatra kiadott, az osztálytermekben elhelyezett állomány; az iskola vezetőségének 

munkáját segítő, az iskolavezetés közvetlen rendelkezésére bocsátott állomány, mely az 

épületből - a felelősségi szabályok betartása mellett - az épületből kikölcsönzés nélkül is 

elvihető. 

Tartós kölcsönzésre kiadott könyvek: 

A pedagógusok részére tartós használatra kiadott szakirodalom, a rászoruló tanulók részére 

tartósan kölcsönzött tankönyvek állománya 

Segédkönyvtár: 

A könyvtár helyiségében elhelyezett, a könyvtárosi munkát közvetlenül segítő állomány 

 Könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályzat 

A könyvtár tagja lehet: 

A II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola tanulói és 

dolgozói. A könyvtári tagságot beiratkozással és a Könyvtárhasználati és kölcsönzési 

szabályzat nyilatkozatban való elfogadásával lehet létesíteni. 

Beiratkozás 

Személyesen, az olvasó diák- vagy személyi igazolványa, egyes adatok esetében pedig az 

olvasó közlése alapján. A beiratkozás a beiratkozás napjától számított egy évig érvényes. A 

tagság évenként meghosszabbítható. 

A könyvtárba beiratkozott személy vagy a kezes adataiban bekövetkezett változásokat 8 

napon belül be kell jelenteni. 

A könyvtár használatának rendje 

A könyvtár használatára jogosít fel a beiratkozás. A könyvtár teljes állományát az 

olvasóteremben bocsátja az olvasók rendelkezésére. A könyvtárban szabadpolcos 

kézikönyvtár áll az olvasók rendelkezésére. A CD-ROM adatbázisok igénybevételére, illetve 

az internet használatára csak a beiratkozott olvasó jogosult. A könyvtárban való tartózkodás 

alatt a társadalmi együttélés szabályai értelmében fokozottan ügyelni kell a csendes, a többi 

olvasót nem zavaró viselkedésre. 

A könyvtári dokumentumokba bármiféle bejegyzést tenni, a lapokat behajtani, vagy 

megcsonkítani nem szabad! 



  

Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. A 

kölcsönzéseket számítógépen tartjuk nyilván. A kivett dokumentumokért anyagilag felelős a 

kölcsönző. A kölcsönzési határidő nevelők esetében az adott tanév vége, tanulóknál 3 hét. A 

tanév folyamán kilépő nevelők és tanulók kötelesek a náluk levő könyvtári dokumentumokat 

visszahozni. Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy 

ugyanolyan példánnyal, vagy más dokumentummal pótolni, illetve ellenértékét megtéríteni. 

Ez utóbbi esetben a dokumentum mindenkori piaci árát, antikváriumi becsült értékét kell 

befizetni. Az iskola tanulói legfeljebb 3 könyvet kölcsönözhetnek ki. 

Helyben használat 

Az iskolai könyvtár állományában meglevő dokumentumok az alábbiak kivételével 

kölcsönözhetők: 

 olvasótermi, kézikönyvtári állományrész; 

 folyóiratok; 

 egyetlen példányban meglevő, ritka, már be nem szerezhető nyomtatott vagy 

kétírásos művek; 

 CD-ROM adatbázisok 

A helyben használható dokumentumokat a nevelők, indokolt esetben a tanulók egy-egy 

tanítási órára, valamint a könyvtár zárása és nyitása közötti időszakban kikölcsönözhetik. 

Csoportos használat 

Osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtáros, a nevelők órákat, 

foglalkozásokat tarthatnak. Ezen programok megtartásához a könyvtáros szakmai segítséget 

ad, valamint egyes órákat és foglalkozásokat ő tartja. A könyvtár órarendszerű tanítás számára 

nem vehető igénybe, mert ez akadályozza a könyvtár működését. A könyvtárba élelmet, italt 

tilos bevinni. A könyvtárban kulturált viselkedéssel kell nevelni az olvasókat. Rendbontó 

olvasó a könyvtárban nem tartózkodhat. 

A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

A Könyvtáros a tájékoztató munka keretében információkat nyújt a tanítás-tanulás 

folyamatában felmerülő problémák megoldására. 

 Témafigyelés, a könyvtáros alkalmanként szakirodalmi témafigyelést végez a 

nevelőtestületi értekezletek, tanári, tanulói pályamunkák elkészítéséhez. 

 Ajánló bibliográfiák készítése tantárgyakhoz, nevelési értekezletek felkészüléséhez. 



  

2. sz. melléklet 

Adatkezelési szabályzat 

Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie 

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

törvény, valamint a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény előírásainak.  

 

Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a 

magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai 

adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de 

ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.  

 

3. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő:  

 papír alapú nyilvántartás,  

 számítógépes (elektronikus) nyilvántartás.  

 

 Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben 

felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg 

az alábbi pontokban részletezett módon.  

 

4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban 

szereplő feladatokkal kapcsolatosan:  

a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:  

 igazgatóhelyettesek,  

 gazdasági vezető,  

 iskolatitkár,  

b) a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:  

 igazgatóhelyettesek,  

 gazdasági vezető,  

 iskolatitkár,  

 osztályfőnökök,  

 napközis nevelők,  

 gyermek- és ifjúság védelmi felelős,  



  

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a közoktatási törvény 2. sz. mellékletében 

engedélyezett esetekben:  

a) az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal 

kapcsolatosan:  

 igazgatóhelyettesek,  

 gazdasági vezető,  

 gazdasági ügyintéző,  

 iskolatitkár,  

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

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja: igazgató;  

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

adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja: igazgató. 

A magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat az érintett osztályon 

belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 

szervezőjének, a tanulószerződés kötőjének, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai 

ellenőrzés végzőjének továbbíthatja: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, iskolatitkár;  

a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adatot továbbíthatja: iskolatitkár;  

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

oktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett középfokú oktatási 

intézményhez adatot továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök; iskolatitkár 

egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából adatot továbbíthat: igazgató;  

a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából adatot továbbíthat: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.  

 

Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A 

személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra 



  

személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi 

anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős.  

 

 A tanulók személyes adatait osztályonként csoportosítva az alább felsorolt 

nyilvántartásokban kell őrizni:  

 összesített tanulói nyilvántartás (Vezetéséért felelős: iskolatitkár),  

 törzskönyv (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),  

 bizonyítvány (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),  

 beírási napló (vezetéséért felelős: iskolatitkár),  

 osztálynaplók: (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök),  

 napközis és tanulószobai csoportnaplók (Vezetéséért felelős: igazgatóhelyettes, 

napközis nevelők, tanulószoba vezető),  

 diákigazolványok nyilvántartása (Vezetéséért felelős: iskolatitkár).  

 b.) A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a 

számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell 

nyilvántartani. Ennek kezeléséért az intézmény gazdasági vezetője a felelős.  

 

7. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó 

mindenkori módosításáért az igazgató a felelős.  

 



  

3. sz melléklet 
 

A szabálytalanságok kezelési rendje (FEUVE-rendszer) 

 

Bevezetés 

1. Szabályzatkészítési kötelezettség 

Az intézmény belső kontroll szabályzatának kidolgozására 

- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. § (1) bekezdése, 

valamint  

- az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 

145/A. §-a, továbbá 

- a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban közzétett 

módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével került sor. 

- a 193/2003.(XI. 26) Kormányrendelet, 

- 327/ 2008. Kormányrendelet, 

- a 180/2009. Kormányrendelt figyelembe vételével 

2. A szabályzat hatálya 

- kontrollkörnyezet 

-kontrolltevékenység / FEUVE/ 

-információ 

-kommunikáció 

-monitoring 

szabályzatot 2009 július 1. napjától kell alkalmazni. 

 

I. A belső kontrollra vonatkozó általános szabályok 

A belső kontrollra vonatkozó szabályokat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 121. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. §-a, 145/B. §, valamint 145/D-145/G:§-a határozza meg. 

1. A  belső kontroll fogalma: olyan folyamatok összessége amelyet az intézmény 

igazgatója és munkatársai az alábbi célok elérése érdekében hajtanak végre: 

 



  

1. a működés eredményessége és hatékonysága: az intézmény alapvető céljaival foglalkozik, 

beleértve a teljesítményre és a nyereségességre vonatkozó célokat és a források megóvását. 

2. a pénzügyi beszámoló megbízhatósága: nyilvános pénzügyi kimutatások elkészítése 

3. az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartása: 

2. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezése 

 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatoknak, tevékenységnek a szerven belüli, 

feladatköri elkülönítését – az Áht. 121. § (2) bekezdésben meghatározott előírás érdekében - 

az 1. számú melléklet biztosítja. 

 

3.. A belső kontroll rendszere 

A belső kontroll rendszere tartalmazza mindazon 

- elveket, 

- eljárásokat és 

- belső szabályzatokat,  

melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, 

létszámmal és a vagyonnal való  

- szabályszerű,  

- gazdaságos,  

- hatékony és  

- eredményes gazdálkodás követelményeit. 

4.Az igazgató felelőssége a belső kontrollal kapcsolatban 
 

Az igazgató köteles 

 - olyan szabályzatokat kiadni,  

 - olyan folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül,  

 

amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, 

hatékony és eredményes felhasználását. 

 



  

Az igazgató köteles  

- kialakítani,  

- működtetni és  

- fejleszteni a belső kontroll rendszerét. 

A belső kontroll rendszer kialakításánál, működtetésénél, valamint fejlesztésénél az 

igazgatónak figyelembe kell venni: 

- a szerv gazdálkodásának folyamatait, így   

- a tervezési,  

- a végrehajtási,  

- a beszámolási tevékenység feladatait, valamint 

- a szerv egyéb sajátosságait. 

Az igazgató köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely 

Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi. 

 

6. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott követelmények 
 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott legfontosabb 

követelmények, hogy biztosítsák azt, hogy 

 

a) az intézmény valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja 

összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás 

elveivel; 

 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 

visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra; 

 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény 

gazdálkodásával kapcsolatosan; 

 

d) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és 

összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek; 

 

e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és 

megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 



  

6. A belső kontroll rendszerben alkalmazandó legfontosabb fogalmak (szabályosság, a 

szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) 
 

7.1. Szabályosság 

A szabályosság azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, 

tevékenysége megfelel a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak. 

 

7.2. Szabályozottság 

A szabályozottság azt jelenti, hogy az adott intézmény vagy szervezeti egység működése, 

tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata, alaptevékenységi 

körébe tartozó szakfeladata megfelelően szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek–e a 

hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, egyéb vezetői rendelkezéseknek.  

 

7.3. Gazdaságosság 

A gazdaságosság egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének 

optimalizálását jelenti a megfelelő minőség biztosítása mellett. 

 

7.4. Hatékonyság 

A hatékonyság egy adott tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb 

eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. 

 

7.5. Eredményesség 

Eredményesség egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység 

szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. 

 

II.  A belső kontroll rendszere és a szabályozottság 

A  belső kontroll rendszerében a szabályozottság követelménye a következő elvek, eljárások 

és belső szabályzatok alapján érvényesül. 

 

1. Elvek 
 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az igazgató feladata az, hogy 

gondoskodjon arról, hogy az intézmény 

- mindig a hatályos  jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a szem előtt 

tartásával lássa el a belső szabályozási feladatait, ezekről a szabályokról tájékozott 



  

legyen; 

- a belső szabályozásánál figyelembe vételre kerüljenek a fenntartó által meghatározott 

követelmények, célkitűzések, elvárások; 

- a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt belső szabályozási 

követelményeknek eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belső szabályok 

megismertetéséről;  

- az intézmény működése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek 

feltárásra kerüljenek, majd elkészítsék a vonatkozó szabályzatokat, előírásokat. 

2. Eljárások 
 

A szabályozottság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

- Meg kell határozni azokat a területeket, mely területek szabályozásáról gondoskodni kell a 

jogszabályi előírások miatt,  

- Objektív kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, melyek  

 szabályozása (anélkül, hogy azt kötelező előírás kötelezővé tenné) 

szükséges az intézmény működési, szervezeti, illetve az ellátott 

feladatok sajátossága miatt,   

 szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel jelentős kockázati 

területet jelöl,  

 szabályozását előtérbe kell helyezni, mivel meghatározó az intézmény 

tevékenysége számára 

- Új belső szabályozás esetén – ha addig még adott területre szabályozás nem történt, illetve a 

korábbi terület szabályozási igénye jelentősen megváltozott – a szabályozás előtt 

 előzetes konzultációt kell folytatni a terület vezetőivel és dolgozóival, 

 csak az előzetes tájékozódást követően lehet elkészíteni a szabályzat 

tervezetet, melyet véglegesítés előtt ismét meg kell beszélni az érintett 

vezetőkkel és dolgozókkal. 

- A szabályozottság megfelelő minősége érdekében a szabályozottságot 2. számú melléklet 

szerinti időközönként felül kell vizsgálni.  

 A felülvizsgálatnál figyelembe kell venni a: 

 a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés tapasztalatait,  

 a felügyeleti, illetve egyéb külső ellenőrzés észrevételeit. 

 A felülvizsgálat során a módosítási javaslatokat meg kell beszélni az adott 



  

szabályozási területtel közvetlen kapcsolatban lévő vezetőkkel és dolgozókkal.  

 

3. A megfelelő szabályozottság kialakítása és fenntartása 

 

A megfelelő szabályozottság kialakítása és fenntartása folyamatábráját a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

4. Belső szabályzatok 
 

Az intézmény vonatkozásában a belső szabályzatok alatt valamennyi, az intézmény 

működését alapvetően meghatározó, írásban rögzített, a szervre nézve kötelező előírást, 

követelményt meghatározó dokumentumot érteni kell. 

 

Belső szabályozás körébe így a következők tartoznak: 

 - szervezeti és működési szabályzat a mellékleteivel, 

- tervek (mint pl. fejlesztési program, a fenntartó költségvetési rendeletben 

meghatározott költségvetési terv, és intézményre vonatkozó eljárási szabályai, egyéb 

megállapodások a fenntartóval, likviditási terv és előirányzat-felhasználási ütemterv 

stb.), 

- rendeletek (pl. a már említett költségvetési rendelet, továbbá a vagyongazdálkodási 

rendelet és szabályzat), 

- működéssel, szakmai tevékenységgel, a munkavállalók jogállásával kapcsolatos 

szabályok,  

- pénzügyi és gazdálkodási szabályok. 

III. A belső kontroll rendszer és a szabályosság 
 

A belső kontroll ellenőrzési rendszerben a szabályosság követelménye a következő elvek, 

eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 

 

1. Elvek 

 

A pénzügyi, gazdálkodási és ellenőrzési feladatok ellátása során az igazgató feladata, hogy az 

intézmény dolgozói számára biztosítsa  

 a hatályos jogszabályok, előírások és szabályozások megismerhetőségét, 

 a belső szabályokhoz való hozzáférést,  

 a hatályos jogszabályok, előírások és szabályzatok alkalmazásának szabályosságát. 



  

2. Eljárások 
 

A szabályosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

- Gondoskodni kell az intézményt közvetlenül érintő, a mindennapi tevékenységben 

alkalmazni szükséges valamennyi hatályos jogszabály, előírás, ajánlás (a továbbiakban 

szabályzat) hozzáférhetőségéről (papír, valamint számítógépes adathordozó segítségével). 

- A szabályok megfelelő alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott területen dolgozók 

számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való részvételt, illetve egyéb szakmai 

anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek, folyóiratok beszerzését, illetve az Internetes 

honlapokhoz való hozzáférést. 

- A belső szabályok alkalmazhatósága érdekében a belső szabályzatok kezelésének úgy kell 

történnie, hogy az érintettek számára könnyen hozzáférhető legyen. 

A belső szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor, illetve egyes 

szabályzatok hatályon kívül helyezésekor az érintett vezetőket illetve dolgozókat részletesen 

tájékoztatni kell az új végleges szabályokról, szükség esetén munkaértekezlet, megbeszélés 

keretében kell gondoskodni a szabályzatok megismertetéséről. 

Az objektív kockázatkezelés során fel kell hívni a nagy kockázatot rejtő feladatok ellátásánál 

közreműködő vezetők illetve dolgozók figyelmét a szabályzatok, illetve a szabályzatok egyes 

elemei betartására. 

A jogszabályi előírások és a helyi szabályok betartását, azaz a szabályosságot a következő 

eszközökkel kell biztosítani: 

 - előzetes vezetői ellenőrzéssel,  

 - egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerével, 

 - utólagos vezetői ellenőrzéssel. 

A szabályosság területén az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a területen 

dolgozók szabályozottsági ismereteinek megismerése, felmérése (pld. beszélgetés, 

megbeszélés, beszámoltatás stb. )útján. 

A belső kontroll legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, hogy tevékenységséget 

több részfolyamatra, feladatra tagolják, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyan az a személy 

lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelező legyen az előző feladat elvégzésének 

ellenőrzése is. 

Utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában leginkább a 

szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése beszámoltatással, dokumentumok 



  

áttekintésével, megbeszéléssel stb. 

 

3. Belső szabályzatok 

 

A szabályosságnak a hatályos jogszabályok, valamint a belső kontroll és a belső szabályzatok 

témakörében meghatározott szabályzatoknak való megfelelés során kell érvényesülni.  

IV. A belső kontroll rendszer és a gazdaságosság 
 

A belső kontroll ellenőrzési rendszerben a gazdaságosság követelménye a következő elvek, 

eljárások, és belső szabályzatok alapján érvényesül 

1. Elvek 
 

A pénzügyi, gazdálkodási és ellenőrzési feladatok ellátása során az igazgató felelőssége, hogy 

a feladatai ellátására szolgáló  

 bevételi és kiadási előirányzatokkal,  

 a létszám-előirányzattal, valamint 

 a rendelkezésre álló vagyonnal  

úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a gazdaságosság követelményeit. 

Cél, a megfelelő minőség biztosítása a legalacsonyabb, illetve legkedvezőbb áron.  

A gazdaságosság követelménye, az hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált 

erőforrások költségei – a minőség fenntartása mellett – optimalizálva legyenek. 

Az intézmény akkor működik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erőforrásokból költség-

hatékony módon szerzi be, használja fel azokat az eszközöket és emberi erőforrást, amelyek a 

feladat, tevékenység ellátásához szükségesek. 

  

2. Eljárások 
 

A gazdaságosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

- Gazdaságossági számításokat kell végezni 

 a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában- 

így a kiadási előirányzatok felhasználásakor figyelembe kell venni azt, 

hogy mikor, honnét lehet a legolcsóbban megszerezni a működéshez, 

feladatellátáshoz szükséges eszközöket, készleteket, vásárolt 

szolgáltatásokat. 

 a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. A létszám 



  

előirányzatok felhasználása akkor gazdaságos, ha a létszám szükséglet és a 

kapcsolódó költség a legoptimálisabb a feladat ellátás szempontjából. 

 a vagyongazdálkodás során. A vagyongazdálkodás során fontos a 

gazdaságossági számítás, mert ki kell számítani, hogy adott feladat ellátását 

hogyan lehetne a meglévő vagyonnal úgy ellátni, hogy az a legkevesebb 

költséggel járjon.  

- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 

felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek gazdaságosság tekintetében a 

legnagyobb kockázatot rejtik. 

3. Kiemelt területek a gazdaságossággal kapcsolatban 

 

A belső kontroll rendszernek a gazdaságossággal kapcsolatos kiemelt területei a következők: 

- pénzügyi-gazdálkodási területen az anyag, készlet, vásárolt szolgáltatások beszerzése,  

 - a létszám és személyi juttatás előirányzatai és felhasználása. 

 

 4. Belső szabályzatok 

 

A gazdaságosság érvényesítésekor az önköltség-számítási szabályzat előírásait be kell tartani. 

Amennyiben a gazdaságosság számításhoz nem áll rendelkezésre megfelelő részletezettségű 

adat, akkor gondoskodni kell megfelelő analitikus nyilvántartások vezetéséről, a gazdasági 

számítások megalapozásáról. 

 

V. A belső kontroll rendszere és a hatékonyság 
 

A belső kontroll ellenőrzési rendszerben a hatékonyság követelménye a következő elvek, 

eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 

 

1. Elvek 

 

A pénzügyi, gazdálkodási és ellenőrzési feladatok ellátása során az igazgató felelőssége a 

hatékonyság követelmények figyelembe vétele. 

A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell, a 

 bevételi és kiadási előirányzatokkal,  

 a létszám-előirányzattal, valamint 



  

 a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. 

 

A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott feladat, 

nyújtott szolgáltatás, egyéb eredmény, valamint ezek elvégzéséhez, nyújtásához felhasznált 

források közötti kapcsolat megfelelő legyen. 

A tevékenység akkor hatékony, ha az intézmény a lehető legkevesebb tárgyi és munkaerő 

felhasználásával  

 - a lehető legtöbb, és 

 - legjobb minőségű 

feladatellátást végez (beleértve a feladatkörébe tartozó szolgáltatás-nyújtási tevékenységét is). 

 

2. Eljárások 

 

A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

- Hatékonysági számításokat kell végezni 

 a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában.  

 Ekkor vizsgálni kell, hogy a legtöbb, illetve legjobb minőségű feladatellátás, illetve 

szolgáltatásnyújtás érdekében hogyan lehet a legkevesebb tárgyi eszközt igénybe 

venni, a legkevesebb készletbeszerzési kiadást teljesíteni, és a legkevesebb vásárolt 

szolgáltatást igénybe venni. 

 a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében.  

 A létszám-előirányzatok felhasználása vonatkozásában az intézménynek vizsgálnia 

kell, hogy a minőség javítása, vagy legalább is szinten tartása mellett, minél több 

feladatot hogyan tud a legkevesebb létszám, illetve személyi juttatás előirányzat 

igénybevételével ellátni. 

 a vagyongazdálkodás során. 

 A vagyongazdálkodás során a hatékonysági vizsgálat középpontjában áll a 

rendelkezésre álló vagyon megfelelően kihasználtsága. A felesleges, a 

feladatellátáshoz nem szükséges, illetve a nem megfelelően hasznosított vagyon az 

intézmény működési hatékonyságát rontja, ennek feltárása kiemelt feladat. 

- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 



  

felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek a hatékonyság tekintetében a 

legnagyobb kockázatot rejtik. 

- A hatékonyság javítása érdekében számításokkal alátámasztott javaslatokat kell 

megfogalmazni. 

 A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell a hatékonyság 

szempontjából.  

 A gazdasági szervezetnek hatékonysági számítások kell végeznie és 

szükség esetén kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatokat kell tennie. 

 

3. A belső kontroll és a hatékonyság vizsgálat kiemelt területei 

A hatékonyság szinte a működés teljes egészét érinti, így különösen: 

 a szervezeti felépítés, ezzel összefüggésben az SZMSZ,  

 szakmai működésre vonatkozó szakmai, és egyes szolgáltatásra vonatkozó 

szakmai előírások. 

 

 4. Belső szabályzatok 

Amennyiben a hatékonyság számításhoz szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre 

megfelelő részletezettségű adat, gondoskodni kell az analitikus nyilvántartások kialakításáról, 

a megfelelő részletező nyilvántartások vezetéséről azért, hogy a hatékonysági számítások 

elvégezhetőek legyenek. 

 

VI. A belső kontroll rendszere és az eredményesség 
 

A belső kontroll ellenőrzési rendszerben az eredményesség követelménye a következő elvek, 

eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 

1. Elvek 

A pénzügyi, gazdálkodási és ellenőrzési feladatok ellátása során az igazgató feladata, hogy 

úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az eredményesség követelményeit. 

Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken: 

 kiadási előirányzatok felhasználása,  

 a létszám-előirányzat felhasználása, valamint 

 a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. 

 



  

Az eredményesség az intézmény tevékenysége, ezen belül, pl. egy feladat, nyújtott 

szolgáltatás megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett, elgondolt és tényleges 

teljesítése, ellátása közötti kapcsolat. 

Az eredményesség megmutatja, hogy az intézmény működése, feladatellátása, 

szolgáltatásnyújtása  

 eléri-e a célját,  

 s ha eléri, ott milyen hatást vált ki.  

A szerv adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha azt az 

érdekeltek ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek. 

2. Eljárások 

A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

 Hatékonysági számításokat kell végezni 

 a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában.  

Ekkor vizsgálni kell, hogy a teljesített feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás hogyan 

viszonyul az elvárásokhoz, az érintettekhez mennyiségben és minőségben. 

Adott feladatellátásnál, szolgáltatásnál mindig vizsgálni kell az igénybevevők, és a lehetséges 

igénybevevők közötti kapcsolatot. 

 a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében.  

 A létszám-előirányzatok felhasználása milyen hatással van a feladatellátások 

mennyiségére, valamint annak lehetséges igénybevételére, illetve, hogy a létszám, 

illetve személyi juttatás felhasználása hogyan hat a szolgáltatást igénybevevőkre (pl. 

optimális tanmenet, órafelosztás, a szolgáltatások igénybevétel valósulhat meg hat 

több személlyel, vagy nagyobb fizetéssel jobb minőségben, gyorsabban stb. történik, 

ezért az igénybevétel nő, illetve a szolgáltatás megítélése is javul). 

 a vagyongazdálkodás során. 

 A vagyongazdálkodás során az eredményességi vizsgálat középpontjában az állhat, 

hogy a rendelkezésre álló vagyon valamely feladatellátás kapcsán kapcsolatba kerül-e 

a lehetséges igénybevevőkkel, illetve az igénybevétel, vagy annak lehetősége milyen 

hatást gyakorol rájuk. 

- Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 

felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek az eredményesség tekintetében a 

legnagyobb kockázatot rejtik. 



  

- A eredményesség javítása érdekében  

 számításokkal, 

 közvélemény kutatásokkal,  

 egyéb felmérésekkel 

alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. 

A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell az eredményesség szempontjából. 

A gazdasági területnek számításokat kell végeznie –esetleges- kedvezőbb 

vagyongazdálkodási javaslatokhoz. 

3. Belső szabályzatok 

Az eredményesség követelménye érvényesítéséhez a főkönyvi könyvelés, az analitikus 

nyilvántartások, illetve egyéb statisztikai adatok figyelembe vétele szükséges. 

Amennyiben az eredményesség számításához szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre 

megfelelő részletezettségű adat, gondoskodni kell az nyilvántartások kialakításáról 

vezetéséről,az eredményességi számítások alátámasztásáról. 

 

VII. Ellenőrzési nyomvonal 
 

1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma, tartalma 

Az ellenőrzési nyomvonal az intézmény 

 tervezési folyamatainak,  

 pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint az  

 ellenőrzési folyamatainak leírása. 

Az ellenőrzési nyomvonal leírás 

 szöveges vagy 

 táblázatba foglalt vagy  

 folyamatábrákkal szemléltetett dokumentum. 

 

2. Az igazgató feladata az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatban 

Az igazgató köteles elkészíteni, illetve elkészíttetni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát. 

3.Az ellenőrzési nyomvonal a szervezeti és működési szabályzatban való rögzítése  

Az ellenőrzési nyomvonal az intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékletét 

kell, hogy képezze. A mellékletként való csatolásért az igazgató tartozik felelősséggel. 

4. Az egyes ellenőrzési nyomvonalak 

Az egyes ellenőrzési nyomvonalak megtalálhatóak az intézmény Szervezeti és Működési 



  

Szabályzatának mellékletében (szabályzatokban). 

Ellenőrzési nyomvonalak: 

 Tervezési folyamatok ellenőrzési nyomvonala, 

 Végrehajtási folyamatok ellenőrzési nyomvonala, 

 Ellenőrzés folyamatainak ellenőrzési nyomvonala. 

 

VIII. Kockázatkezelés 
 

1. Az igazgató kockázatokkal kapcsolatos feladata 

 

Az igazgató köteles a kockázati tényezők figyelembevételével 

- kockázatelemzést végezni illetve végeztetni és  

- kockázatkezelési rendszert működtetni. 

1.1. A kockázatelemzés 

A kockázatelemzés: objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely 

meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenőrző rendszerekben rejlő kockázatokat. 

A kockázatelemzés során  

 fel kell mérni és  

 meg kell állapítani  

az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

1.2. A kockázatkezelés 

A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és 

intézkedési módokat, melyek 

 csökkentik, illetve  

 megszüntetik a kockázatokat. 

2. A belső kontroll rendszer objektív kockázatelemzési módszere  

A belső kontroll rendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív 

kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani 

útmutatók alapján. 



  

 

S Z A B Á L Y Z A T A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI 

RENDJÉRŐL 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. § 

(5) bekezdésének megfelelően a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét a következők 

szerint határozta meg: 

1. Bevezetés 

1.1. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény 121.§.(1) bekezdése meghatározta a belső kontroll 

fogalmát. Ennek keretében a 

költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat 

kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a 

rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 

eredményes felhasználását. A törvény részletesen felsorolja a pénzügyi 

irányítási és ellenőrzési feladatokat. 

A 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 145/A-C. §-ai új elemeket vezettek be a belső kontroll 

rendszerébe, melyek a következők: 

 az ellenőrzési nyomvonal 

 a kockázatkezelés és 

 a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakításának kötelezettsége. 

Jelen szabályozás a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét határozza meg. 

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

rendelet 145/A.§.(5) bekezdése előírja, hogy a szabálytalanságok kezelésének 

eljárásrendje a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) mellékletét képezi. 

Ennek megfelelően ezt a szabályzatot annak mellékleteként kell kezelni. 

2. A szabályzat hatálya kiterjed: 

A II. Rákóczi Ferenc Általános És MNKTNY Iskolára 

Jogszabályi alap: 

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. §.(2) bekezdése 

kimondja, hogy „a saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a helyi önkormányzat látja el.‖ 



  

 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről rendelkező 193/2003.(XI.26.) Korm. 

Rendelet 1.§.(2) bekezdésének b./ pontja szerint a rendelet hatálya kiterjed „a helyi 

önkormányzati költségvetési szervekre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Törvényben foglaltaknak megfelelően.‖ 

3. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések 

3.1.    Az intézkedések általános célja: 

 Járuljanak hozzá a jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások 

sérülésének, megszegésének, a szabálytalanságok kialakulásának megakadályozásához. 

 Biztosítsanak keretet ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot 

helyreállításra kerüljön. A hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség 

megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. 

3.2. A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos felelősségi körök 

Az Áht. 97.§.(1) bekezdése szerint.  

3.2.1. Az intézmény igazgatója felelős: 

 a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott 

vagyon rendeltetésszerű igénybe vételéért, 

 az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáért, 

 a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért, 

 az intézményi számviteli rendért, 

 a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint  

 a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. 

Az Áht. 97.§.(2) bekezdése szerint. 

3.2.2 Az intézmény igazgatója 

 Az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv 

folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének (FEUVE), valamint  

 Belső ellenőrzésének működtetéséről a Polgármesteri Hivatal felé. 

3.2.3. Az intézmény vezetőjének feladata a szervezeti struktúrában meghatározott 

intézményeiben 

 a vezető beosztású dolgozók (helyettesek), vezetői hatáskörének, felelősségének és 



  

beszámoltathatóságának meghatározása. 

3.2.4. Az intézmény munkavállalóinak 

 konkrét feladatát, 

 hatáskörét, 

 felelősségét, 

 beszámoltathatóságát 

 

a munkaköri leírások szabályozzák. A közszolgálati jogviszonyból illetve munkaviszonyból 

származó kötelezettségeket a munkavállalóknak a vonatkozó jogszabályok szerint kell 

teljesíteniük. 

3.2.5. A költségvetési szerveknek működésükhöz legalább az 1. sz. mellékletben 

meghatározott szabályzatokkal kell rendelkezniük. A belső szabályzatok aktualizálását a 

megjelenő új/módosított jogszabályok illetve szervezeti változások esetén 30 napon belül el 

kell végezni. 

4.       A szabálytalanságok kezelésének konkrét eljárási szabályai 

4.1. A szabálytalanság fogalma 

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) 

való eltérést jelent. 

4.1.1. Szabálytalanság előfordulhat: 

 az intézmény működési rendjében, 

 a költségvetési gazdálkodás valamennyi gazdasági eseményében, 

 a feladatellátás bármely tevékenységében, 

 a fő- és részműveletekben stb. 

 

4.1.2. A szabálytalanságok fogalomkörébe beletartoznak: 

 a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, 

 a fegyelmi, 

 a büntető, 

 a szabálysértési illetve 

 a kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények. 

 

4.1.3. A szabálytalanságok alapesetei 

- Szándékosan okozott szabálytalanságok. 



  

Ilyenek: a félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékos szabálytalan kifizetés 

stb. 

- nem szándékosan okozott szabálytalanságok 

Ilyenek: a figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból 

származók. 

4.2. A szabálytalanságok észlelése 

A szabálytalanságok észlelése történhet a munkavállaló, a munkáltató, a belső ellenőr és 

külső ellenőrző szerv részéről egyaránt. 

4.2.1. A munkavállaló az általa észlelt szabálytalanság esetén köteles értesíteni az igazgatót, 

igazgatóhelyetteseket, gazdaságvezetőt. Amennyiben az igazgató, igazgatóhelyettesek, 

gazdaságvezető az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak 

érintettsége esetén a fenntartót kell értesíteni. A megfelelő intézkedések meghozataláról, 

indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról az igazgató vagy az általa megbízott 

személy(ek) köteles(ek) gondoskodni. 

 Az intézmény igazgatója és/vagy igazgatóhelyettesek, gazdaságvezető az általuk 

észlelt szabálytalanság esetén a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kötelesek 

intézkedést hozni a szabálytalanság(ok) korrigálására, megszüntetésére. 

 Ha a belső ellenőrzési tevékenység során büntető-, szabálysértési- vagy fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 

költségvetési szerv vezetőjét, illetve annak érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjét – a 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét – haladéktalanul tájékoztatni kell (12.§. f. pontja). 

 A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési 

jelentés tartalmazza. Eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság 

gyanúja esetén az ellenőrző szervezet a működését szabályozó jogszabály alapján jár el.  

 A szabálytalanság(ok)ra vonatkozó megállapítások alapján a költségvetési szervnek 

intézkedési tervet kell kidolgoznia a 4.2.1. – 4.2.4. pontok esetében. 

 Az intézmény vezetője a szabálytalanságok jelentésének rendjét belső utasításban 

szabályozza. 

5. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések megindítása 



  

 Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra 

illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az 

illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. 

 Fegyelmi ügyekben az igazgató vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A 

vizsgálatban való részvételekre munkatársakat vagy külső szakértőket lehet felkérni. 

 A további szabálytalanságok megelőzése érdekében a költségvetési szerv vezetőjének 

folyamatosan törekednie kell arra, hogy 

- A szerv gazdálkodási tevékenységének végrehajtásához legalább az 1.sz. mellékletben 

felsorolt szabályzatokkal rendelkezzen és gondoskodjon az azokban leírtak betartásáról. Az 

intézmény sajátosságaitól függően további szabályzatok elkészítése is indokolt lehet. Erről az 

intézmény vezetője dönt. 

 A költségvetési szerveket érintő, a 2.sz. mellékletben felsorolt legfontosabb 

jogszabályok előírásait tartsák be. 

 A szabályzatok aktualizálását a megjelent és módosításra kerülő jogszabályok, 

valamint a felügyeleti szerv rendelkezései alapján folyamatosan végezzék el. 

 Az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit (3. sz. melléklet). 

 A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további szabálytalanságlehetőségeket 

azonosítsa be (hasonló projektek, témák, kockázatok). 

6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás, intézkedés nyomon követése 

Ellátása: az intézmény igazgatójának feladata. Ennek 

érdekében: 

 nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, eljárások rendjét, 

 figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását, 

 a feltárt szabálytalanság típusa alapján eljárásokat kezdeményez(het). 

7. A szabálytalanságok nyilvántartása 

Ellátása: az igazgató feladata.  

Ennek keretében: 

 Gondoskodik a keletkezett iratanyagok nyilvántartásának vezetéséről, 

 A szabálytalanságokkal kapcsolatos dokumentum iktatását elkülönítetten végezteti, 

 Nyilvántartja a megtett intézkedéseket, a kapcsolódó határidőket. A nyilvántartási 

feladatok ellátásával az igazgató pénzügyi képzettségű munkatársat is megbízhat. Ezt a 



  

feladatot a kijelölt dolgozó munkaköri leírásában rögzíteni kell. 

8. Jelentési kötelezettségek 

 Az államháztartási törvény 97.§.(2) bekezdése alapján „A költségvetési szerv vezetője 

az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, 

előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésnek, valamint belső ellenőrzésnek a működtetéséről.‖ A 

jogszabályi előírás szerint az intézményekre is vonatkozik ez a kitétel, ezért az elkészített 

jelentést 2005-től kezdődően csatolni kell a Polgármesteri Hivatalhoz megküldendő 

beszámolóhoz. 

 A 8.1. pont alatti beszámolóhoz mellékelni kell az adott éves belső ellenőrzési tervet 

is. 

A belső szabályzatok listája és a felülvizsgálat rendje 

 
Belső szabályzatok megnevezése Felülvizsgálat 

időszakai, 

határnapjai 

Felülvizsgálat 

elvégzéséért felelős 

személy 

1. Tervezéshez kapcsolódó szabályozások Jogszabály 

változást 

követően, 

legalább évente 

Igazgató, Gazdasági 

vezető 

A fenntartó tervezési és beszámolási előírásai   

Az intézmény éves  programja   

2. Tevékenységhez, működéshez kapcsolódó általános 

szabályozások  

Jogszabály 

változást 

követően, 

legalább évente 

Igazgató, Gazdasági 

vezető 

Szervezeti és működési szabályzat részeként a következők Jogszabály 

változást 

követően, 

legalább évente 

Igazgató, Gazdasági 

vezető 

 Általános Iskola ügyrendje Jogszabály 

változást 

követően, 

legalább évente 

Igazgató, Gazdasági 

vezető 

Tűzvédelmi szabályzat Jogszabály 

változást 

követően, 

legalább évente 

Igazgató, tűz-és 

munkavédelmi megbízott 

Munkavédelmi szabályzat Jogszabály 
változást 

követően, 

legalább évente 

Igazgató, tűz-és 
munkavédelmi megbízott 

3. Tevékenység pénzügyi-számviteli szabályozása Jogszabály 

változást 

követően, 

legalább évente 

Igazgató, Gazdasági 

vezető 

Költségvetési rendelet részeként az intézményre vonatkozó    

- az előirányzat és felhasználási ütemterv   

Likviditási terv  (havi)   

Számviteli szabályzatgyűjtemény részeként a következők   



  

(önállóan gazdálkodó intézménynél teljes körűen) 

- Számviteli politika, számlarend    

- Pénzkezelési szabályzat   

- Selejtezési szabályzat   

- Leltározási szabályzat   

- Kötelezettségvállalás, bevétel előírás, utalványozás, 

ellenjegyzés jogkörének szabályozása 

  

- Értékelési szabályzata   

- Önköltség-számítási szabályzat    

- Bizonylati szabályzat   

3. Ellenőrzéshez kapcsolódó szabályok Jogszabály 

változást 

követően, 

legalább évente 

Igazgató, Gazdasági 

igazgató 

FEUVE szabályzat   

Költségvetési ellenőrzés   

 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok  

feladatkörök szerinti elkülönítése 

 
Pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok 

megnevezése 

Feladatkörök megnevezése 

Felelős Végrehajtó Ellenőrzést 

végző 

1. Pénzügyi dokumentumok elkészítése    

   1.1. Költségvetési terv    

         - azt intézményre vonatkozó költségvetési  

           koncepció 

Igazgató Gazdasági 

vezető 

Igazgató, 

fenntartó 

         - az intézmény éves költségvetési terve Igazgató Gazdasági 

vezető  

Igazgató, 

fenntartó 

         - az intézmény költségvetésének módosításai Igazgató Gazdasági 

vezető  

Igazgató, 

fenntartó 

         - az intézményt érintő normatív állami 

           támogatások adatszolgáltatása a fenntartónak 

Igazgató Gazdasági 

vezető  

Igazgató, 

fenntartó 

   1.2. Kötelezettségvállalások Igazgató Megbízott 

ügyintéző 

Ellenjegyző 

   1.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek    

         - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs 

           előzetes kötelezettségvállalási dokumentuma) 

Igazgató Megbízott 

ügyintéző 

Ellenjegyző 

         - értékesítések Igazgató Megbízott 

ügyintéző 

Ellenjegyző 

         - selejtezés Igazgató Selejtezési 
bizottság 

Gazdasági 
vezető 

2. Előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi 

döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból 

történő jóváhagyása, ellenjegyzése 

   

    2.1.Költségvetési terv     

          - jóváhagyása Fenntartó Gazdasági 

vezető  

Igazgató 

          - előirányzat-felhasználási ütemterv Fenntartó Gazdasági 

vezető  

Igazgató 

          - likviditási terv Fenntartó Gazdasági 

vezető  

Igazgató 

    2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése Igazgató  Ellenjegyző Érvényesítő 

    2.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek 

           jóváhagyása, ellenjegyzése 

   

           - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs Igazgató Beszerzés-re Ellenjegyző, 



  

             előzetes kötelezettségvállalási  

             dokumentuma) 

jogosult érvényesítő 

           - értékesítések Igazgató Gazdasági 

vezető  

Ellenjegyző, 

érvényesítő 

           - selejtezés Igazgató Selejtezési 

bizottság 

Gazdasági 

vezető 

 

3. Gazdasági események elszámolása    

   3.1. Költségvetési előirányzatok könyvelése Gazdasági 

vezető  

könyvelő Gazdasági 

vezető  

           - eredeti előirányzatok  Gazdasági 

vezető  

könyvelő  Gazdasági 

vezető  

           - módosított előirányzatok Gazdasági 

vezető  

könyvelő Gazdasági 

vezető  

    3.2. Előirányzat teljesítések könyvelése Gazdasági 

vezető  

könyvelő Gazdasági 

vezető  

    3.3. Féléves beszámoló Igazgató könyvelő Gazdasági 

vezető  

    3.4. Éves beszámoló Igazgató könyvelő Gazdasági 

vezető  



A megfelelő szabályozottság 

kialakításának és fenntartásának folyamatábrája 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDOSÍTÁS ELKÉSZÍTÉSE 

JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN KÖTELEZŐ 

BELSŐ SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEK 
MEGHATÁROZÁSA 

A SZERV MŰKÖDÉSI, SZERVEZETI 

SAJÁTOSSÁGA MIATT BELSŐ 

SZABÁLYOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 

MEGHATÁROZÁSA 

SZABÁLYOZÁS 

ÚJ BELSŐ SZABÁLYOZÁS MEGLÉVŐ SZABÁLYOZÁS 

ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 

A TERÜLETEN 

DOLGOZÓ 

ÉRINTETT 

FOLYAMAT 

GAZDA 

SZABÁLYZAT TERVEZET ELKÉSZÍTÉSE 

SZABÁLYZAT TERVEZET 
VÉLEMÉNYEZTETÉSE, 

MEGBESZÉLÉSE 

A TERÜLETEN 

DOLGOZÓ ÉRINTETT 

FOLYAMAT 

GAZDA 

SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE 

SZABÁLYZAT MEGISMERTETÉSE 

A SZABÁLYOZÁS KÖTELEZŐ 

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐKÖZÉNEK, ILLETVE 

HATÁRNAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA 

TAPASZTALATOK ÁTTEKINTÉSE 

(FEUVE-, KÜLSŐ ELLENŐRZÉSI -, BELSŐ 

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALAT ) 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

ELKÉSZÍTÉSE 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

VÉLEMÉNYEZTETÉSE, 

MEGBESZÉLÉSE 

A TERÜLETEN 

DOLGOZÓ ÉRINTETT 

FOLYAMATGAZDA 
 MÓDOSÍTÁS ELKÉSZÍTÉSE  

MEGISMERTETÉSE 
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A költségvetési szerveket érintő legfontosabb jogszabályok 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet, 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm. R., 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény, 

A büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény, 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 

sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet, 

A hivatásos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény. 
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Az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezései 

 A BTK-ról szóló 1978. évi IV. törvény 10.§.(1) bekezdése szerint bűncselekmény az 

a szándékosan vagy – ha a tv. a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett 

cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a tv. büntetés kiszabását rendeli. 

 

 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. évi törvény (Be.) 6.§.(1) bekezdése 

kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a 

törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171.§.(2) 

bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott 

bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati 

hatóságnál kell megtenni. 

 

 A büntetőeljárásról szóló 1999. évi LXIX. tv. 1.§.(1). szerint szabálysértés az a 

jogellenes tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, 

kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek 

elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A tv. 82.§. (1) bekezdése 

kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetve a szabálysértési hatóság részéről 

eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 

 

 A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339.§.(1). Bekezdése kimondja, 

hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, 

ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 

rendelkezései (XXIII. fejezet) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók 

továbbá a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) szóló 1992. évi XXII. tv., a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXX. Tv. (Kjt.), valamint a hivatásos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 

megfelelő rendelkezései. 

5. Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv. és a Kjt. 

megfelelő rendelkezései az irányadók. 
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AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL KIALAKÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJÉRE 

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/B. § (1) bekezdésének megfelelően az ellenőrzési 

nyomvonal kialakításának eljárási rendjét a következők szerint határozza meg: 

1. Bevezetés 

 Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 121.§.(1). bekezdése meghatározta a belső kontroll fogalmát. 

Ennek keretében a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat működtetni a szervezeten belül, amelyek 

biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 A 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet új elemeket vezetett be a belső kontroll rendszerébe. Egyik ilyen elem az ellenőrzési nyomvonal 

kialakítása, melyet a 145/B.§.(1) bekezdése írt elő. 

2. A szabályzat hatálya kiterjed: 

2.1.    A II Rákóczi Ferenc Általános És MNKTNY Iskola 

3. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma 

3.1. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban Ber.) értelmező rendelkezése szerint az 

ellenőrzési nyomvonal jelentése az alábbi: 

„a költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal 

szemléltetett leírása‖. 

Az ellenőrzési nyomvonal az intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. 
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3.2. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a költségvetési szervek tevékenységében: 

Az ellenőrzési nyomvonal részleteiben felöleli a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelősét, 

ellenőrzését, nyomon követését és a kapcsolódó dokumentumokat: 

 Az intézmény működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja be. Teljes 

egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok (típusok) összességét; 

 Az intézménye jellemző valamennyi tevékenység együttes koordinálására kerül sor; 

 írott és átlátható formában válik feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, dokumentumtípusok és  

maguk az eljárások is standardizáltakká válnak, 

• megmutatja az intézmény folyamatba épített ellenőrzési rendszerének hiányosságait, felgyorsítja a pénzügyi irányítás folyamatainak 

megfelelő átalakítását, és a működtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését segíti elő. 

3.2.1. A felelősségi szintek terén: 

 egy standardot, eljárások együttesét jelenti, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök és az ellenőrzési 

pontok, 

 könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó felelős, 

 megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik. 

3.2.2. Az intézményen belüli együttműködés erősítése terén: 

 Eljárások, ellenőrzések együttesét jelenti, az intézmény teljes működését lefedi, a teljes feladatellátására kiterjed. 

3.2.3. Az intézményi működés terén: 

 Kialakításának jelentősége abban áll, hogy segítségével feltérképezhető az intézmény összes folyamatában rejlő működési 

kockázat, 

 A hibás ellenőrzési nyomvonal gátolhatja az intézmény folyamatainak pontos ismeretét, működtetését; az ellenőrzési pontok 

elégtelensége vagy az átfedések működési zavarokhoz vezethetnek. 
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3.2.4. Ahol kiépített minőségbiztosítási rendszer működik, ott a rendszerdokumentációt ki kell egészíteni az egyes folyamatokon belüli 

ellenőrzési pontokkal. 

4.       Az intézmény igazgatójának kötelezettsége 

A költségvetési források felhasználásában résztvevő intézmény vezetőjének az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a 

továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ámr.) 

szabályozásának megfelelően kell megszerveznie és működtetnie abelső kontroll rendszerét) az intézményen belül.  

4.1.    Az Áht. 97.§.(1) bekezdése szerint: 

"a költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a belső kontroll ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért," illetve a 

121.§ alapján mindezeket a "pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembe vételével" kell végrehajtania.  

4.2.    Az Ámr. 145/B. § alapján: 

"A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési pénzügyi 

lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása."  

5.       Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése 

Az  intézmény működési  folyamatai  az  intézmény  célkitűzéseinek  elérése érdekében kerülnek kialakításra, és ennek megfelelően kell az 

intézményt működtetni. Az ellenőrzési nyomvonalat ezekhez a működtetési folyamatokhoz (gazdasági eseményekhez) kell hozzárendelni. A 

Ber.17. § (2) bekezdése szerint: 

"A költségvetési szerv vezetője elkészíti, és a belső ellenőr rendelkezésére bocsátja a költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és 

ellenőrzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenőrzési nyomvonalat." 

5.1. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának lépései: 

a./ a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása; 
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b./a.  a  működési  folyamatok  főfolyamatok  szerinti  csoportosítása, 

b/b.  a főfolyamatok oszthatóságuk alapján részfolyamatokká bontása, 

c./ a működési folyamatok szabályozottságára alapozva az ellenőrzési pontok, nyomvonalak elkészítése. 

A működési folyamatok pontos és teljes körű meghatározása, a szabályzatokban való rögzítése a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége és 

kötelezettsége. 

5.2. Intézményi szinten: 

Az Ámr. 10. § (5) bekezdése alapján: 

„A szervezeti és működési szabályzatban vagy annak mellékletében szabályozni kell a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit 

befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító  

a./ feltétel és követelményrendszerét,  

b./ folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá 

c./ a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát.‖ 

5.3.Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott tevékenységcsoportok  

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének felépítésénél alapkövetelmény olyan tevékenységcsoportok kialakítása, melyek több elemi 

tevékenységet összefoglalóan képesek leírni. 

5.3.1. Figyelembe kell venni: 

- az intézményrendszer többszintű működését, 

- az egyes szintek feladat- és funkcióbeli sajátosságait, 

 a szintek hierarchiájában végbemenő pénz-, illetve dokumentumáramlást, 

 valamint az egyes szintek egymásra hatása esetén a két (vagy több) fél közötti elszámolás módját. 

5.3.2.   A tevékenységcsoportok kialakításánál ésszerű az alábbi tagolás kialakítása (ahol indokolt): 
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 általános gazdasági tevékenységcsoport = minden olyan tevékenység, amely egy költségvetési szerv gazdasági kereteit teremti 

meg, 

 az adott költségvetési szervre vonatkozó napi operatív tevékenységek, 

 a költségvetési szerven keresztüláramló pénzügyi transzferek elkülönítése. 

6.       Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

kialakításának gyakorlati megvalósítása 

 

6.1. A tervezés, végrehajtás és beszámolás folyamatai 

Jellemző intézményi operatív gazdálkodási folyamatok és szabályzatok 

– Tervezés folyamata 

– Beruházások - forrástól függetlenül 

közbeszerzéssel 

egyéb módon (nem közbeszerzéssel) 

– Felújítások 

közbeszerzéssel 

egyéb módon (n.k.) 

– Beszerzések 

közbeszerzéssel 

egyéb módon (n.k.) 

– Szolgáltatási kiadásoknál 

Kiküldetések (belföldi, külföldi) 

Közüzemi, fenntartási kiadások havi rendszerességgel (villamos energia, gáz, víz, csatorna, karbantartás) kommunikációs szolgáltatások 

reprezentáció (vezetői, konferencia, egyéb) 
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egyéb szolgáltatások 

– Személyi juttatások 

foglalkoztatással kapcsolatos 

(rendszeres, nem rendszeres személyi juttatások) 

megbízásokkal kapcsolatos feladatok 

(személyi előirányzat terhére vagy ún. számlás foglalkoztatás) 

külső foglalkoztatás 

– Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (beruházáson és felújításon 

felül) 

pl. eszközök hasznosítása, selejtezése 

Az intézmény ellenőrzési nyomvonalának kialakításánál a gazdasági események sorrendiségének kiválasztásában az intézményre vonatkozó 

legjellemzőbb folyamat lehet az elsődleges szempont. A gazdasági esemény, folyamat meghatározása alapján kell az intézmény fo lyamatainak 

ellenőrzési nyomvonalát (vagy szöveges leírását, vagy táblázatba foglalását, vagy folyamatábráját) kialakítani. 

A táblázatok elkészítésénél szükséges a jogszabályokra, szabályzatokra való hivatkozás. A folyamatábrák kialakítása az egyes folyamatok 

összefüggő gazdasági eseményekként való feltérképezése (teljes körű táblázatba foglalása) után történhet meg. A szövegszerű leírás az 

összefüggő gazdasági események szöveges megfogalmazását jelenti. 

6.2.    Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer: 

A gazdasági eseményekre vonatkozó táblarendszer a felelősségi és az információs szinteket tartalmazza, a kapcsolódásokat, az irányítási és 

ellenőrzési pontokat. A gazdasági eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes szakaszokhoz hozzárendelhető az adott tevékenység 

(szakasz) felelőse (ellenőrzési pont), a beérkező dokumentum típusa, valamint a tevékenység következtében előálló és már a következő feladat 

inputját képező dokumentum jellege. 

A komplexebb tevékenységek esetében az átfogóbb folyamatokból kell kiindulni, és ezt követően alábontani az ellenőrzési nyomvonalat 

szervezeti egységenként. 
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A táblarendszer fejléce, amelyet valamennyi esemény leírásánál egységesen kell használni és kitölteni az egyes feladatok sorrendiségében: 

 

1. Sorszám 

2. Tevékenység/Feladat 

3. Jogszabályi alap 

4. Előkészítés 

 5.   Keletkező dokumentum (Adatbázis) 

6. Felelős/Kötelezettségvállaló 

7. Határidő 

8. Ellenőrzés/Érvényesítés 

9. Utalványozás/Ellenjegyzés 

10. Pénzügyi teljesítés 

6.3. Könyvvezetésben való megjelenés 

A  táblarendszer az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatosan a teljes folyamatot írja le, vagyis a tervezéstől a végrehajtáson át a beszámolás 

fázisáig, megjelölve a folyamatot és a felelőst, ellenőrzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet az adott folyamat használ és az ezekért 

való felelősségeket. Nem minden esemény, folyamat esetében értelmezhető a fejléc valamennyi rovata, ezért adott folyamat esetében a 

folyamatra vonatkozó rovatokat kell kitölteni, a nem jellemző rovat üresen marad. A táblarendszerben az intézményt érintő szabályzatokra, 

SZMSZ-re való hivatkozást, speciális jogszabályokat fontos feljegyezni, emellett az Áht.-ra és az Ámr.-re is szükséges hivatkozni. 

A folyamatábra az egyes táblákból adódik, a szöveges leírás pedig a táblarendszer alapján készülhet el. 

A már érvényben lévő ellenőrzési nyomvonalakat rendszeres időközönként felül kell vizsgálni és aktualizálni. 
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7. Az eljárásrend kialakításának további szempontjai 

 Az intézményi feladatellátás során különböző feladattípusokkal rendelkeznek. A jellemzőbbek: a finanszírozás, a beruházások, 

felújítások, mind költségvetési kiadásokat indukálnak. Ezért minden szakterületnek ki kell dolgoznia saját ellenőrzési 

nyomvonalát. 

 Az intézmény vezetője meghatározott kockázati prioritások figyelembevételével határozza meg az ellenőrzési nyomvonal 

kialakításának ütemtervét. A belső ellenőrzés az ellenőrzési tapasztalatok alapján a kockázatos területek megfelelő 

sorrendiségének (prioritást) meghatározásához segítséget ad. 

 Az ellenőrzési nyomvonal elkészítéséhez ütemtervet kell kidolgozni és elfogadni, amely magában foglalja az ellenőrzési 

nyomvonal kialakításának eseményeit, a tevékenységek sorrendjét, a folyamat leírások, táblázatba foglalások és/vagy 

folyamatábrák költségvetési szerven belüli teljes körű kialakításának ütemezését. 

Az ütemterv kialakításánál a kockázatos területek meghatározása mellett fontos tényezők: 

 Az intézményt jellemző tevékenységek (pl. intézményfenntartás), 

 az EU források és nem EU források pályázati úton történő igénybevétele, illetve nyújtásának tevékenysége (a közeljövőben 

várható), 

 a felügyeleti jogkör gyakorlása, 

 az aktuális feladatok (pl. költségvetési tervezési folyamat, az előző költségvetési évről történő elemi beszámolás, a zárszámadási 

rendelet elkészítése). 

 Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának elméleti alapjai 

Ezek köre: 

Az intézmény rendelkezésére álló belső szabályzatok, jogszabályok, dokumentációk, egyéb információk, a lezárt ellenőrzésekkel kapcsolatos 

megállapítások, javaslatok, illetve az elkészített intézkedési tervek felhasználása. 
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7.5. Az ellenőrzési pontok 

– vezetői ellenőrzési pontok 

– szervezeti ellenőrzési pontok 

– jóváhagyási ellenőrzési pontok 

– működési ellenőrzési pontok 

– hozzáférési ellenőrzési pontok 

– megszakítási ellenőrzési pontok. 

Az ellenőrzési nyomvonal elkészítésére az intézmény vezetője utasítást ad ki. Ebben meg kell fogalmazni az általános, egységes elveket, 

eljárásokat.  

8.       Az eljárásrend kialakításának szervezeti kérdései 

8.1.   Jelen   szabályzat   1-7.   pontjaiban   foglaltak   végrehajtására   részletes 

ütemtervet kell kidolgozni. 

 

Normatíva igényléssel összefüggő belső ellenőrzési rendszer nyomvonala: 
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Munkafolya

mat, 

tevékenység 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, 

eszköze 

Feladat- 

ellátója 

Határidő Módja, eszköze Feladat-

ellátója 

Határidő Módja, 

Eszköze 

Feladat-

ellátója 

Határidő 

 Beiskolázás 

Iskolába 

hívogató 

projekt 

Tájékoztató 

szülői 

értekezlet, 

Közös 

programok 

Igazgató 

Igazgató-

helyettes 

Projekt- 

vezető 

Minden év 

novembert

ől áprilisig 

Óvodai 

statisztikai 

adatok, 

pedagógiai 

szakszolgálat 

vizsgálati 

adatok 

elemzése 

Igazgató 

Igazgató-

helyettes 

 

Minden év 

novembert

ől április 

30-ig 

Dokumentumo

k és adatok 

felülvizsgálata 

Igazgató Minden év 

április 30-ig 

Iskolai 

csoportok 

kialakítása 

Szülői 

kérelmek 

feldolgozása 

Igazgató 

Igazgató-

helyettes 

 

Minden év 

május 31-

ig 

Osztályba 

sorolás 

Igazgató-

helyettes 

 

Minden év 

május 31-

ig 

Osztályba 

sorolás 

ellenőrzése, 

szülői 

fellebbezések 

elbírálása 

Igazgató Minden év 

június  

Szülői 

nyilatkozatok 

bekérése: 

Nyilvántartás 

a HH/HHH 

tanulókról 

Igazgató-

helyettes 

 

Minden év 

május 31-

ig 

Szülői 

nyilatkozatok 

összehasonlítás

a a jegyzői 

Igazgató-

helyettes 

 

Minden év 

május 31-

ig 

Nyilvántartás 

ellenőrzése  

Igazgató Minden év 

szeptember 

30-ig 
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HH/HHH 
határozatokkal

, esetleges 

korrekció 

Tanulók 

adatainak 

kezelése a KIR 

rendszerben 

Elektronikus 

adatbevitel 

Iskolatitkárok Folyamatos KIR adatbázis 

ellenőrzése 

Igazgató-

helyettes 

 

Folyamatos Nyilvántartás 

ellenőrzése 

Igazgató Folyamatos 

 Közoktatási statisztika és normatíva igénylés 

Tanév 

előkészítés: 

órakeret, 

dolgozói 

létszám 

tervezése 

Képviselő-

testületi 

tájékoztató 

előkészítése 

Igazgató 

Igazgató-

helyettes 

Gazdaság-

vezető 

Minden év 

június 

Jogszabályi és 

belső 

dokumentumo

kkal való 

egyeztetés 

Igazgató 

Igazgató-

helyettes 

Gazdaság-

vezető 

 

Minden év 

június 

Képviselő-

testületi 

előterjesztés  

Igazgató Minden év 

június 

 

 

Osztályonkénti 

létszám 

ellenőrzés 

Beírási napló 

összehasonlítá

sa az osztály- 

naplóval, KIR 

rendszerrel 

adataival 

Osztályfőnök

ök 

Minden év 

szeptember 

7-ig 

Tanügyigazgat

ási 

dokumentumo

k ellenőrzése 

Igazgató-

helyettes 

Iskola- 

titkárok 

Minden év 

szeptember 

15-ig 

Tanügyigazgat

ási 

dokumentumok 

ellenőrzése, 

hiányosságok 

pótlása 

Igazgató-

helyettes 

 

Folyamatos, 

minden 

hónap 10-ig 
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Osztályonkénti 

statisztikai 

adatszolgáltatás 

Tanügyi 

dokumentum

ok egyeztetése 

Osztályfőnök

ök 

Minden év 

szeptember 

30-ig 

Statisztikai 

adatok 

egyeztetése, 

dokumentálása

,  

létszámváltozá

sok 

Regisztrálása 

 

Igazgató-

helyettes 

 

Minden év 

október 01. 

Dokumentumo

k 

felülvizsgálata 

Igazgató Minden év 

október 07. 

Közoktatási 

statisztika 

elkészítése 

Statisztikák 

összesítése 

Igazgató-

helyettes 

 

Minden év 

október 10. 

Statisztikai 

adatok 

egyeztetése 

Igazgató-

helyettes 

 

Minden év 

október 13. 

Dokumentumo

k egyeztetése, 

felülvizsgálata 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

Minden év 

október 15. 

Az éves 

statisztikai 

jelentés alapján 

normatív állami 

hozzájárulás 

igénylése, 

évközi 

lemondás, 

pótigénylés és 

A fenntartó 

által küldött 

adatlap 

kitöltése, 

egyeztetése a 

statisztikával 

Igazgató-

helyettes 

Gazdaság- 

vezető 

A fenntartó 

által 

megjelölt 

határidőig 

A hatályos 

költségvetési 

törvénnyel és 

más 

jogszabályokk

al való 

folyamatos 

egyeztetés 

Igazgató 

Gazdaság- 

vezető 

Folyamatos Adategyeztetés 

a fenntartóval, 

esetleges 

korrekciók 

végrehajtása 

Igazgató 

Gazdaság- 

vezető 

Fenntartó 

Folyamatos 
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év végi 

elszámolás 

 Költségvetési koncepció 

Adatgyűjtés a 

városi 

költségvetési 

koncepcióhoz 

Megbeszélés, 

III. 

negyedéves 

gazdálkodásr

ól szóló 

beszámoló 

elkészítése. Az 

intézmény 

bevételi és 

kiadási 

tényadatainak 

elemzése, 

értékelése.  

Igazgató 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

október 25-

ig 

Jogszabályi és 

más belső 

szabályzókkal 

való 

folyamatos 

összehasonlítás

a 

Igazgató 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

október 

31-ig 

A bevételek és 

kiadások 

tervezésének 

megbeszélése 

Igazgató 

Igazgató-

helyettes 

Minden év 

október 31-

ig 

A városi 

költségvetési 

koncepció 

ismertetése 

Munkaértekez

let 

Igazgató Minden év 

november 

      

 

4. Költségvetési tervezés 

A tervezet 

elkészítésére 

való elméleti, 

Jogszabályi 

háttér 

áttekintése, 

Igazgató 

Igazgató-

Minden év 

szeptember

Jogszabályok,  

központi 

Igazgató 

Igazgató-

Minden év 

októbertől 

A tervezés 

dokumentu- 

Igazgató 

Gazdaság-

Minden év 

október 
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szakmai 

felkészülés 

továbbképzés

ek, 

konzultációk, 

megbeszélés 

helyettesek 

Gazdaság-

vezető 

- 

től 

folyamatos 

irányelvek, 

útmutatók 

áttekintése, 

fenntartói 

konzultáció 

helyettesek 

Gazdaság-

vezető 

folyamatos mainak 

ellenőrzése 

vezető 

 

Tervezéssel 

kapcsolatos 

általános 

szabályok, 

intézkedések 

meghatározása 

Szóbeli és 

írásbeli 

utasítás 

Igazgató 

Igazgató-

helyettesek 

 

Minden év 

október 

Alapszámításo

k elvégzése, 

tervezési 

munkapéldány 

elkészítése 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

október 

Tervezési 

dokumentáció 

ellenőrzése 

Igazgató 

 

Minden év 

november 

Tervezés során 

ellátandó 

egyeztetési 

feladatok az 

intézmény és a 

fenntartó között 

Konzultáció, 

egyeztetés 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

 

Minden év 

november 

Egyeztetési 

dokumentumo

k, feljegyzések 

áttekintése 

Gazdaság- 

vezető 

Az 

egyeztetés 

során 

folyamatos 

Az egyeztetés 

folyamatának 

áttekintése, 

dokumentum 

ellenőrzése 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

Minden év 

november  

A költségvetési 

törvény, a Kjt. 

és Képviselő-

testület 

határozata 

alapján a 

létszám 

előirányzat, a 

A jogszabályi 

és belső 

szabályozási 

megfelelőség 

ellenőrzése 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

 

Minden év 

november 

A tervezési 

folyamatok 

szakmai 

nyomon 

követése, 

konzultáció 

Gazdaság-

vezető 

Minden év 

november 

Az elkészült 

tervezet 

megalapozó 

számítások 

áttekintése, 

ellenőrzése 

Igazgató Minden év 

november 
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személyi 

juttatások és 

járulékainak 

tervezése 

A dologi 

kiadások 

tervezése a 

megadott a 

költségvetési 

koncepció 

alapján 

Jogszabályi 

tájékozottság, 

konzultáció 

megbeszélés 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

 

Minden év 

november 

A tervezési 

folyamat 

szakmai 

nyomon 

követése, 

konzultáció, 

megbeszélés 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

november 

A tervezet 

áttekintése, 

ellenőrzése 

Igazgató Minden év 

november 

Juttatások, 

támogatások 

tervezése a 

költségvetési 

koncepció 

alapján 

Jogszabályi 

tájékozottság, 

konzultáció 

megbeszélés 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

 

Minden év 

november 

A tervezési 

folyamat 

szakmai 

nyomon 

követése, 

konzultáció, 

megbeszélés 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

november 

A tervezet 

áttekintése, 

ellenőrzése 

Igazgató Minden év 

november 

 

 

 

 

Beruházások, 

felújítások és 

egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások 

Jogszabályi 

tájékozottság, 

konzultáció 

megbeszélés, 

intézményi 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

 

Minden év 

november 

A tervezési 

folyamat 

szakmai 

nyomon 

követése, 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

november 

A tervezet 

áttekintése, 

ellenőrzése 

Igazgató Minden év 

november 



 102  

tervezése a 

költségvetési 

koncepció 

alapján 

javaslat 

elkészítése 

konzultáció, 

megbeszélés 

Saját bevételek 

tervezése 

Ismert és 

várható 

bevételi 

források 

áttekintése, 

tervezése 

(étkezési 

térítési díjak, 

terembérleti 

díj, egyéb 

bevétel) 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

 

Minden év 

november 

A tervezés 

folyamán a 

munkapéldány

ok áttekintése, 

dokumentumo

kkal való 

összevetése 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

november 

A tervezet és a 

megalapozó 

számítások 

áttekintése  

Igazgató Minden év 

november 

Intézményfinan

- 

szírozás, átvett 

pénzeszközök 

tervezése 

Az egyes 

források 

igénybevételi 

lehetőségeinek 

egyeztetése, 

ellenőrzése 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

 

Minden év 

november 

A tervezési 

munkapéldány

ok, 

adatszolgáltatá

sok ellenőrzése 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

november 

A bevételi 

tervek 

dokumentá- 

ciójának 

ellenőrzése, 

szóbeli 

beszámoltatás 

Igazgató Minden év 

november 

Bevételi és 

kiadási 

Tájékozódás a 

bevételi és 

Igazgató Minden év A bevételi és 

kiadási 

Gazdaság- Minden év A bevételi és 

kiadási 

Igazgató Minden év 
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előirányzatok 

egyensúlyának 

megteremtése 

az intézmény 

finanszírozás és 

a saját bevétel 

tervei alapján. 

Kiadást 

csökkentő 

tételek 

feltárása. 

kiadási 

előirányzatok 

fő összegeiről, 

konzultáció az 

egyezőség 

megteremté- 

séről  

Gazdaság-

vezető 

 

november tervezés 

áttekintése. 
vezető 

november előirányzatok 

fő összegeinek 

ellenőrzése az 

összesített 

adatokat 

tartalmazó 

dokumentumo

k alapján 

november 

A költségvetés 

dokumentációjá

nak elkészítése, 

továbbítása 

Tervezési 

dokumentáció

k áttekintése 

Igazgató 

Gazdaság-

vezető 

Minden év 

december 

Munkapéldány

ok ellenőrzése 

Gazdaság- 

vezető 

Minden év 

december 

Az elkészített 

intézményi 

költségvetés 

áttekintése 

Igazgató Minden év 

december 

Költségvetési 

dokumentáció 

ismertetése, 

véleményeztetés

e az 

alkalmazotti 

közösséggel 

Tájékoztató, 

közzététel 

Igazgató Minden év 

január 

Jegyzőkönyv 

dokumentáció 

elkészítése 

Iskolatitkáro

k 

Alkalmazot

ti 

értekezlet 

Az értekezlet 

jegyzőkönyvén

ek, jelenléti 

ívének 

ellenőrzése 

Igazgató Elfogadás 

után 

A költségvetési 

dokumentáció 

kezelésére 

A kész 

dokumentáció 

kezelésére 

Igazgató 

Gazdaság-

Minden év 

január 

   A 

dokumentáció 

kezelésének 

Igazgató Alkalom-

szerű 
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vonatkozó 

utasítás 

betartása 

vonatkozó 

utasítás 

ismertetése 

vezető 

 

ellenőrzése 
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A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
 

Munkafolyamat, 

tevékenység 

Előzetes ellenőrzés 

 

Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, 

eszköze 

Feladat 

ellátója 

Határidő Módja, eszköze Feladat 

ellátója 

Határidő Módja, 

eszköze 

Feladat 

ellátója 

Határidő 

 

 Szabályzatok elkészítése, aktualizálása 

 

Működést 

megalapozó 

szabályzatok 

elkészítése, 

aktualizálása 

Megbeszélés Igazgató Évente egy 

alkalommal 

aktualitás-

tól függően 

Tervezet 

megtekintése, 

konzultáció 

Igazgató Évente egy 

alkalommal 

Kész 

szabályza-tok 

megtekin-tése, 

ellenőrzés 

Igazgató Évente egy 

alkalommal 

A pénzügyi-

gazdálkodási terület 

költségvetési 

végrehajtási 

szabályzatainak 

elkészítése, 

aktualizálása 

Megbeszélés Igazgató Évente egy 

alkalommal 

aktualitás-

tól függően 

Tervezet 

megtekintése, 

konzultáció 

Igazgató Évente egy 

alkalommal 

Kész 

szabályza-tok 

megtekin-tése, 

ellenőrzés 

Igazgató Évente egy 

alkalommal 

2. Személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználása 

 

Személyi juttatások és 

a létszám előirányzat 

felhasználásának 

nyomon követése 

A feladat 

ellátásával 

kapcsolatos 

vezetői elvárások 

megbeszélése 

Igazgató A költségve- 

tés 

jóváhagyá-

sát követően 

A nyilvántartások, 

kimutatások 

vezetésének 

áttekintése, 

alapdokumentumo

kkal való 

egyeztetése 

Gazdaság- 

vezető 

Havonta A 

nyilvántartá- 

sok  

vezetéséről 

beszámolta-tás 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 

kapcsolódva  

Jutalom előirányzata 

és a jutalmazásra 

kifizetett összegek 

ellenőrzése 

A területre 

vonatkozó 

jogszabályi és 

belső 

szabályozási 
kérdések 

megbeszélése 

Igazgató Jutalom 

előirányzatá

nak 

meghatáro-

zása, illetve 
felhasználás

a előtt 

A jutalmazás 

előirányzat 

meghatározásá-

nak, és 

kifizetésének 
nyomon követése, 

a számítások 

ellenőrzése 

Gazdaság-

vezető 

Előirányzat 

változtatás, 

illetve jutalom 

kifizetése előtt 

A területre 

vonatkozó 

nyilvántartá-

sok, 

számítások 
ellenőrzése 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 

kapcsolódva 

 

Az előirányzat-

felhasználási terv 

személyi juttatásokra 

vonatkozó részének 

Az előirányzat 

felhasználási terv 

személyi 

juttatásokra 

Igazgató Negyedé-

venként 

egy 

alkalom- 

Az előirányzat 

felhasználási 

ütemterv 

teljesítésének 

Gazdaság 

vezető 

Havonta egy 

alkalommal 

Az 

előirányzat 

felhasználá- 

si terv és 

Igazgató Évente a 

féléves és 

az éves 

beszá-
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betartása, módosítási 

javaslatok 

kidolgozása 

vonatkozó 

részének 

áttekintése, 

vezetői 

iránymutatás 

megadása 

mal figyelemmel 

kísérése 

dokumentumok 

alapján 

annak 

teljesítésé-ről 

való 

beszámolta-

tás 

molóhoz 

kapcsolód-

va 

3. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 

A dologi kiadások 

beszerzésével 

kapcsolatos 
munkamegosztás 

áttekintése 

tevékenységi 

területenként, 

feladatonként, 

szakfeladatonként 

A feladatok, 

tevékenységek 

szakfeladatok és 
az általuk 

felhasznált dologi 

kiadások 

áttekintése, 

felelősök 

meghatározása 

Igazgató Évente egy 

alkalommal, 

illetve feladat 
változáskor 

A feladatellátókkal 

való megbeszélés 

Gazdaság 

vezető 

Igény szerint A feladatok, 

tevékenysége

k, szakfelada-
tok dologi 

kiadásaiért 

felelős 

személyek 

szóbeli 

beszámoltatá

sa a végzett 

tevékenységü

kről 

Igazgató Évente 

legalább a 

féléves, 
illetve az 

éves 

beszámol-

tatáshoz 

kapcsolód-

va 

A megrendelések és 

felhasználások 

kezelése 

A megrendelések 

és a dologi 

kiadások 

felhasználási 
rendjére 

vonatkozó 

utasítás kiadása, 

rendszer felállítás 

Igazgató Évente egy 

alkalommal, 

illetve feladat 

változáskor 

A felállított rendszer 

és az utasítás 

ellenőrzése a 

nyilvántartásokba 
való betekintéssel, 

illetve 

beszámoltatással 

Gazdaság 

vezető  

Havonta egy 

alkalommal 

A felelősök 

beszámolta-

tása 

Igazgató Évente 

legalább  

két alka-

lommal 
 

 

 

Az előirányzat-

felhasználási terv 

dologi kiadásokra 

vonatkozó részének 

betartása, módosítási 

javaslatok 

kidolgozása 

Az előirányzat 

felhasználási terv 

dologi kiadásokra 

vonatkozó 

részének 

áttekintése, 

vezetői 

iránymutatás 
megadása 

Igazgató Negyedé-

vente 

Az előirányzat-

felhasználási 

ütemterv 

teljesítésének fi-

gyelemmel kísérése 

Gazdaság-

vezető 

Havonta egy 

alkalommal 

Az 

előirányzat- 

felhasználási 

terv és annak 

teljesítésé-ről 

való 

beszámolta-

tás 

Igazgató Évente a 

féléves és 

az éves 

beszá-

molóhoz 

kapcsolód-

va 

4. A felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása 

A felhalmozási 

kiadások 

teljesítésével 

kapcsolatos 

felelősségi kategóriák 

áttekintése 

A felhalmozási 

kiadások 
teljesítésével 
kapcsolatban  a 
döntés 
előkészítésért 

Igazgató Negyedé-

vente 

A feladat ellátókkal 

való megbeszélés 

döntés előkészítés, a 

döntés, és a döntés 

végrehajtás 

dokumentum 

Gazdaság 

vezető 

Szükség szerint A beruházási 

tevékenységr

ől a 

feladatellá-

tók utólagos 

szóbeli 

Igazgató Évente a 

féléves és 

az éves 

beszá-

molóhoz 

kapcsolód-
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(előkalkuláció, 
árajánlatok) 

valamint a döntés 
végrehajtásáért 
felelősök 
meghatározása, a 
belső vonatkozó 
szabályok 
tekintetében 

tervezeteinek 

áttekintése 

beszámolta-

tása a 

megvalósí-

tással 

kapcsolatos 

dokumentu-

mok 

párhuzamos 

áttekintése 

va 

Az  előirányzat-

felhasználási terv 
felhalmozási 

kiadásokra vonatkozó 

részének betartása, 

módosítási javaslatok 

kidolgozása 

Az előirányzat 

felhasználási terv 
felhalmozási 

kiadásokra 

vonatkozó 

részének 

áttekintése, 

vezetői 

iránymutatás 

megállapítása 

Igazgató Negyedé-

vente 

Az előirányzat 

felhasználási 
ütemterv 

teljesítésének 

figyelemmel 

kísérése – főkönyvi 

kivonat alapján 

Gazdasági 

vezető 

Havonta egy 

alkalommal 

Az 

előirányzat 
felhasználá- 

si terv és 

annak 

teljesítésé-ről 

való 

beszámolta- 

tás 

 

Igazgató Évente a 

féléves és az 
éves beszá-

molóhoz 

kapcsolód-va 

5. A saját bevételek előirányzat teljesítése 

A saját bevételek 

beszedésével 

kapcsolatos 

munkamegosztás 
áttekintése 

tevékenységi 

területenként, 

feladatonként, 

szakfeladatonként 

A feladatok, 

tevékenységek 

szakfeladatok és 

az általuk 
beszedendő  

bevételek, és a 

beszedéssel 

kapcsolatos 

feladatok 

áttekintése, 

felelősök 

meghatározása 

Igazgató Évente egy 

alkalommal, 

illetve feladat 

változáskor 

A feladat ellátókkal 

való megbeszélése 

Gazdaság- 

vezető 

Igény szerint A feladatok, 

tevékenysége

k, szakfelada- 

tok bevételei- 
nek 

beszedésé- 

ért felelős 

személyek 

szóbeli 

beszámolta-

tása a végzett 

tevékenysé-

gükről 

 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 
kapcsolód-va 

Az  előirányzat-

felhasználási terv 

felhalmozási 
kiadásokra vonatkozó 

részének betartása, 

módosítási javaslatok 

kidolgozása 

A meglévő 

szerződések és 

bérleti díjakra, 
feltételekre 

vonatkozó 

szabályozások 

áttekintése, a 

bérbeadásokkal 

kapcsolatos 

Igazgató Negyedé-

vente 

A felállított rendszer 

és az utasítás 

ellenőrzése a 
nyilvántartásokba, 

bérleti 

szerződésekbe való 

betekintéssel, illetve 

beszámoltatással. 

Az ütemterv 

Gazdaság- 

vezető 

Havonta egy 

alkalommal 

A felelősök 

beszámolta-

tása a 
rendelke-

zésre álló 

dokumen-

tumok 

ellenőrzése 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-
molóhoz 

kapcsolód-va 
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lebonyolítási 

eljárás 

meghatározása. 

Az előirányzat 

felhasználási terv 

saját bevételekre 

vonatkozó 

részének 
áttekintése 

teljesítésének 

figyelemmel 

kísérése a főkönyvi 

kivonat alapján 

6. Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök előirányzatának teljesítése  

Egyéb bevételek, átvett 

pénzeszközök 

előirányzat teljesítése 

érdekében a szükséges 

intézkedések 

A kapcsolatos 

jogszabályok, illetve 

tájékoztató leiratok, 

esetleg ha vannak 

igénylési feltételek 

áttekintése 

Igazgató  Negyedé- 

venként 

A bevételek 

teljesítésének 

figyelemmel 

kísérése az 

előirányzat 

felhasználási 

ütemterv 

alapján 

Gazdaság- 

vezető 

Havonta 

egy 

alkalom-

mal 

Az állami 

támogatás 

egyeztető tábla, 

valamint a 

kimutatott adatok 

egyeztetése és 

szóbeli 

beszámoltatás 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 

kapcsolód-va 

Pályázatok Az egyes pályázatok 

figyelésével, pályázati 

elképzelésekkel 

kapcsolatos elvek, 

felelősök 
meghatározása 

Igazgató- 

helyettes  

Folyama-

tos 

A pályázatokkal 

kapcsolatos 

tevékenység 

figyelemmel 

kísérése, a 
pályázati 

javaslatok 

áttekintése 

Gazdaság- 

vezető 

Havonta 

egy 

alkalom- 

mal 

A pályázat 

tervezeteinek 

áttekintése, 

jóváhagyása, 

szóbeli 
beszámoltatás 

Igazgató Havonta egy 

alkalommal 

7. Analitikus nyilvántartás 

Analitikus nyilvántartás A központi előírás 

miatt kötelező, illetve 

a saját belső 

információigény 

kielégítése céljából 

fontos analitikus 

nyilvántartások 

körének, vezetési 

módjának adott évre 
vonatkozó 

meghatározása, az 

esetleges 

változásokra 

figyelemfelhívás 

Gazdaságv

ezető 

Évente egy 

alkalom-

mal,az 

adott évi  

tényleges 

könyvelési 

munkák 

megkezdés

e előtt 

Az analitikus 

nyilvántartá-sok 

kialakított 

rendjének 

ellenőrzése a 

nyilvántartá-

sokba való 

betekintésre, 

azok 
alapossága, 

naprakész-sége 

stb. 

szempontjából 

Gazdaság-vezető Havonta 

egy 

alkalom-

mal 

Szóbeli 

beszámoltatás 

Igazgató A 

beszámolási 

tevékeny-

ségek előtt 

 

 

 

 

 

A főkönyvi könyvelés és 

az analitikus 

A feladatok 

rendjének, belső 

Gazdaság 

vezető 

Évente egy 

alkalom- 

A feladatok 

elkészítésé-nek 

Gazdaság- 

vezető 

Szükség 

szerűen 

Szóbeli 

beszámoltatás 

Igazgató A 

beszámolási 
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nyilvántartások közötti 

kapcsolat  

szabályozásának 

érintettekkel való 

megbeszélése 

mal figyelemmel 

kísérése, azok 

számszaki 

ellenőrzése 

folyama-

tos 

tevékeny-

ségek előtt 

 

8. Házipénztári pénzkezelési tevékenység 

Az iskola 

készpénzforgalmának 
bonyolítása bevételi és 

kiadási pénztárbizonylat 

alapján 

A pénztáros, pénztár 
helyettes, illetve 
pénztárellenőr 
személyének 
felülvizsgálata, a 
felelősségi 
nyilatkozatok 
meglétének ellenőrzése, 

az összeférhetetlen-ségi 
helyzetek feloldása 

Gazdaságv

ezető 

Évente egy 

alkalom-
mal, illetve 

szükség 

szerint 

A pénztár 
tevékenységének 
áttekintése a 
pénztárnapló, 
illetve a 
pénztárjelentések 
alapján. Szükség 
esetén rovancs 

készítése, 
beszámoltatás 
 

Gazdasági-vezető Havonta 

egy 
alkalom-

mal 

A pénztári 

tevékenység 
ellenőrzése 

szóbeli 

beszámoltatás-sal 

Igazgató Évente egy-

két 
alkalommal 

9. Leltározási tevékenység 

A leltározásra vonatkozó 

aktuális szabályok 

áttekintése 

A leltározással 

kapcsolatos 

jogszabályi előírások 

áttekintése, a 

változások 

megbeszélése 

Igazgató Évente egy 

alkalom-

mal  

A leltározásra 

való felkészülés 

során szakmai 

beszámoltatás, 

az 

alkalmazandó 

nyomtatvá-
nyok áttekintése 

Gazdaság- vezető Leltározásr

a való 

felkészü-

lés során 

egy 

alkalom-

mal 

Beszámoltatás a 

felkészülésről 

Igazgató Évente egy 

alka-lommal 

A leltározás 

értékelésénél figyelembe 

veendő értékelési 

szabályok 

Az eszközök források 

értékelési szabályai 

megbeszélése, és a 

leltározási 

tevékenységre kiható 

feladatok  

Gazdaság 

vezető 

Évente egy 

alkalom-

mal 

Az értékelés 

során szakmai 

tájékoztatás 

nyújtása és 

konzultáció a 

feladatellá-tóval 

Gazdaság-vezető Leltározásr

a való 

felkészü-

lés során 

egy 

alkalom-

mal 

Beszámoltatás az 

értékelési 

feladatok 

ellátásáról 

Igazgató Évente egy 

alkalommal 

A leltározási ütemterv 

elkészítése 

A leltározási 

ütemterv 

elkészítésével 

kapcsolatos 

feladatok 
megbeszélése 

Gazdaság 

vezető 

Évente 

egy 

alkalomm

al  

A készülő 

ütemterv 

áttekintése, 

ellenőrzése 

szükség esetén 
konzultáció 

Gazdaság-vezető Leltározási 

ütemterv 

elkészítése 

alatt egy 

alkalommal 

Beszámoltatás 

az elkészült 

leltározási 

ütemtervről 

Igazgató Évente egy 

alkalom-

mal 

A leltározási tevékenység 

tényleges végrehajtása 

A leltározási 

tevékenység előtt a 

feladatok 

megbeszélése 

Gazdaság 

vezető 

Évente 

egy 

alkalomm

al 

A leltározás 

végrehajtásána

k áttekintése a 

leltározási 

dokumentumok 

alapján 

Gazdaság- vezető Leltározás 

végrehajtá-sa 

alatt egy 

alkalommal 

A leltározás 

záró 

jegyzőkönyvéne

k átvétele, 

szükség esetén 

konzultáció 

Igazgató Évente egy 

alkalom-

mal 
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10. A selejtezési tevékenység 

A selejtezésre vonatkozó 

aktuális szabályok 

áttekintése 

A selejtezéssel 

kapcsolatos 

jogszabályi előírások 

áttekintése, a 

változások 

megbeszélése 

Igazgató 

Gazdaságve

zető 

Évente 

egy 

alkalomm

al  

A selejtezésre 

való 

felkészülés 

során szakmai 

beszámoltatás, 

az 

alkalmazandó 
nyomtatványok 

áttekintése 

Gazdaság- vezető A 

selejtezésre 

való 

felkészülés 

során egy 

alkalommal 

Beszámoltatás a 

felkészülésről 

Igazgató Évente egy 

alkalom-

mal 

A selejtezési tevékenység 

tényleges végrehajtása 

A selejtezési 

tevékenység előtt a 

feladatok átbeszélése 

Igazgató 

Gazdaságve

zető 

Évente 

egy 

alkalomm

al  

A selejtezés 

végrehajtásána

k áttekintése a 

selejtezési 

dokumentumok 

alapján 

Gazdaság- vezető Selejtezési 

tevékeny-ség 

alatt egy 

alkalommal 

A selejtezési 

javaslat, 

eljárások stb. 

áttekintése, 

megbeszélése, a 

végleges 

selejtezési 

dokumentumok 

átvétele 

Igazgató Évente egy 

alkalom-

mal 

11. Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) 

A területre vonatkozó 

szabályok áttekintése 

Megbeszélés, a 

központi és a helyi 

szabályok 
áttekintése, 

értelmezése 

Igazgató  Évente 

egy 

alkalomm
al 

A szabályok 

általános 

érvényesülésén
ek figyelemmel 

kísérése, 

problémák 

megbeszélé-se 

Gazdaság- vezető Havonta 

legalább egy 

alkalommal 

Szóbeli 

beszámoltatás a 

szabályok 
betartásával 

kapcsolatban 

Igazgató Havonta 

egy 

alkalom-
mal 

 

 

 

A kötelezettség- 

vállalások 

bonyolítása 

A kötelezettségválla-

lásra és a 

nyilvántartásokra 

vonatkozó előírások 

megbeszélése, 

rögzítése, pontosítása 

Igazgató Évente egy 

alkalommal 

A 

kötelezettségvállalási 

dokumentumok 

áttekintése, egyeztetés 

más 

dokumentumokkal 

Gazdaságv

ezető 

Havonta 

egy 

alkalom-

mal 

Szóbeli 

beszámoltatás, illetve 

a 

kötelezettségvállaláso

k nyilvántartásának, 

valamint az 

előirányzat-

felhasználási ütemterv 
teljesítésének 

áttekintése 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 

kapcsolódva 

A 

kötelezettségválla-

lások ellenjegyzése 

Az ellenjegyzés 

kötelező jellegének, 

körülményeinek, 

tartalmának 

megbeszélése, a 

Igazgató Évente egy 

alkalommal  

A 

kötelezettségvállaláso

k ellenjegyzése során 

az ellenjegyzés 

tartalmának megfelelő 

Gazdaságv

ezető 

Minden 

kötele-

zettség 

vállalás 

esetén 

Szóbeli beszámoltatás 

az ellenjegyzési  

tevékenységgel 

kapcsolatban 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 

kapcsolódva 
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feladatellátók 

tájékoztatása 

kontroll ellátása 

A teljesítés szakmai 

igazolása 

A teljesítés szakmai 

igazolása menetének 

az igazolás 

szempontjainak, 
valamint módjának 

meghatározása, közös 

értelmezés 

Igazgató Évente egy 

alkalommal  

A teljesítés szakmai 

igazolás menetébe 

történő betekintés, 

beszámoltatás 
A teljesítés és a 

kötelezettségválla-lás 

összehason- 

lítása 

Gazdaságv

ezető 

 

 

Havonta 

egy 

alkalom-

mal 
 

 

Szóbeli beszámoltatás 

a szakmai teljesítés 

igazolásával 

kapcsolatban 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 
kapcsolódva 

Érvényesítés Az érvényesítés 

kötelező jellegének, 

körülményeinek, 

tartalmának 

megbeszélése, a 

feladatellátók 

tájékoztatása 

Igazgató Évente egy 

alkalommal  

Az érvényesítés 

menetébe történő 

betekintés, beszá-

moltatás. 

 

Gazdaság 

vezető 

 

 

Havonta 

egy 

alkalom-

mal 

 

Szóbeli beszámoltatás 

az érvényesítési 

tevékenység 

ellátásával 

kapcsolatban 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 

kapcsolódva 

Utalványozás Az utalványozásra 

vonatkozó előírások 

megbeszélése, 
feladatellátók 

tájékoztatása 

Igazgató 

Pénzügyi 

irodve- 
zető 

Évente 1 

alkalommal  

Az utalványozott 

dokumentumok 

áttekintése, egyeztetés 
más 

dokumentumokkal 

Gazdaságv

ezető 

Havonta  

egy 

alkalom-
mal 

Szóbeli beszámoltatás Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-
molóhoz 

kapcsolódva 

           

Az utalványozás 

ellenjegyzése 

Az ellenjegyzés 

kötelező jellegének, 

körülményeinek, 

tartalmának 

megbeszélése, a 

felhalmozott 

feladatellátók 

tájékoztatása 

Igazgató Évente 

legalább 

egy 

alkalom-

mal 

Az utalványok 

ellenjegyzése során az 

ellenjegyzés 

tartalmának megfelelő 

kontroll ellátása 

Gazdaságve

zető 

Minden 

utalvá-

nyozás 

esetén 

Szóbeli beszámoltatás 

az ellenjegyzési 

tevékenységgel 

kapcsolatban 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 

kapcsolódva 

12. Vagyonkezelés 

A vagyon 

nyilvántartása 

A 

vagyonnyilvántartás

ra vonatozó 
szabályok 

áttekintése, 

megbeszélése 

Igazgató Évente egy 

alkalom-

mal  

A vagyonnyilván-

tartásokba 

valóbetekintés, az 
egyeztetést célzó 

dokumentumok 

elkészíttetése 

Gazdaságve

zető 

Negyedé-

vente 

Szóbeli beszámoltatás, 

vagyonkimutatások 

áttekintése 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-
molóhoz 

kapcsolódva 

A meglévő vagyon 

hasznosítása 

A hasznosítási 

lehetőségek 

számbavétele, a 

vonatkozó belső 

Igazgató Évente egy 

alkalom-

mal 

A 

vagyonhasznosításra 

vonatkozó előírások 

betartásának 

Gazdaságve

zető 

Negyedé-

venként 

Szóbeli beszámoltatás 

vagyonhasznosítás-sal 

kapcsolatos bevételek 

és kiadások 

Igazgató Évente a 

féléves és az 

éves beszá-

molóhoz 
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szabályok 

áttekintése 

felelősök 

meghatározása 

ellenőrzése az egyes 

hasznosítások során 

(dokumentumok 

ellenőrzése, illetve 

beszámoltatás) 

megbeszélése kapcsolódva 

A meglévő vagyon 
értékesítése 

Az értékesítésre 
vonatkozó belső 

szabályok 

áttekintése, 

étékesítési irányok 

meghatározása 

Igazgató Évente egy 
alkalom-

mal 

Az értékesítési 
eljárások figyelemmel 

kísérése, 

beszámoltatás 

Gazdaságve
zető 

A vagyon 
értékesíté-

se előtt 

A vagyonváltozások-
kal kapcsolatos 

számszaki és szóbeli 

információkérés 

Igazgató Negyedé-
venként 

 

 

 

 

 

 

13. A féléves beszámolási tevékenység 

A féléves beszámoló 

elkészítésére való 

felkészülés 

A vonatkozó 

jogszabályok 

áttekintése, 

értékesítési irányok 

meghatározása 

Igazgató Évente egy 

alkalom-

mal 

A féléves beszámolóra 

való felkészültségről 

tájékozódás, értekezlet 

megbeszélése 

Gazdaságve

zető 

A féléves 

beszámol

ó készítés 

előtt és 

során 

szükségsz
erűen 

A féléves beszámolási 

tevékenység során 

szóbeli tájékozódás 

Igazgató A féléves 

beszámolási 

tevékenység 

alkalmával 

A féléves beszámolás 

főbb 

munkafolyamatokra 

való lebontása, 

munkamegosztás 

Megbeszélés a 

féléves beszámolási 

munkafolyamatokró

l, a munka-

megosztás rendjéről 

Igazgató A féléves 

beszámo-ló 

előtt 

Egyeztetés, szóbeli 

beszámoltatás, 

valamint az elkészült 

írott anyagokba 

történő betekintés 

Gazdaságve

zető 

Folyamat

os 

Szóbeli beszámoltatás 

a féléves beszámolási 

feladatok ellátásának 

menetéről 

Igazgató Féléves 

beszámolási 

feladatok végén 

 

A féléves 

beszámolóval 

kapcsolatos általános 

szabályok 

meghatározása és 

betartása 

 

Szóbeli, illetve 

írásbeli utasítás az 

egyes 

előirányzatokhoz 

tartozó beszámolás 

rendjéről (pl. az 

időarányos 
teljesítésről való 

eltérés magyarázata 

stb.) 

Igazgató A féléves 

beszámolás

i munkák 

előtt 

 A féléves 

beszámolók 

munkapéldányaib

a, alapszámí-

tásaiba történő 

betekintés 

,tájékoztatás 
kérése 

Gazdaságv

ezető 

Folyamatos A féléves beszámoló 

dokumentációjának 

ellenőrzése 

Igazgató A féléves 

beszámolási 

feladatok végén 

A féléves beszámoló 

során ellátandó 

egyeztetési feladatok 

Konzultáció az 

ellátandó 

egyeztetési 

feladatokról 

Igazgató A féléves 

beszámo-ló 

előtt 

Az egyeztetési 

feladatok 

dokumentumai-

nak,  áttekintése 

Gazdaságv

ezető 

Egy 

alkalommal 

Az egyeztetés 

folyamatának 

ellenőrzése 

Igazgató A féléves 

beszámolási 

feladatok végén 

A féléves beszámoló A féléves Igazgató A féléves A számszaki Gazdaságv Legalább a Szóbeli beszámoltatás Igazgató A féléves 
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szakmai adatainak 

elkészítése 

beszámoló 

valódisága 

érdekében 

betartandó 

szempontok 

megbeszélése 

beszámoló 

munkák 

előtt 

adatok 

valódiságának 

ellenőrzése 

ezető féléves 

beszámoló 

elkészítése 

előtt egy 

alkalommal 

az adatok valódisága 

érdekében ellátott 

feladatokról, azok 

eredményeiről 

beszámolási 

feladatok végén 

A féléves beszámoló 

számszaki elkészítése 

A féléves 

beszámoló 

számszaki 
elkészítése, az 

esetleges kritikus 

pontok 

megbeszélése 

Igazgató A főkönyvi 

kivonat 

készítése 
előtt 

A készülő 

számszaki 

beszámoló 
tervezetekbe való 

betekintés 

Gazdaságv

ezető 

A számszaki 

beszámoló 

elkészítése 
során 

folyamato-

san 

A számszaki 

beszámolók 

áttekintése 

Igazgató A számszaki 

beszámolók 

elkészítése után 

A féléves beszámolót 

jóváhagyó testület 

dokumentum 

(határozat/rendelet) 

elkészítése 

A jóváhagyó 

dokumentum 

elkészítésével 

kapcsolatos elvárások  

meghatározása alapvető 

összefüggések áttekintése 

Igazgató A 

számszaki 

beszámoló 

elkészíté-

sét 

követően 

A dokumentum 

tervezetve való 

betekintés, 

konzultáció 

Gazdaságv

ezető 

A 

feladatellátás 

során 

folyamato-

san 

A dokumentum 

tervezet ellenőrzése 

tájékoztatás kérése 

Igazgató A tervezet 

elkészítése után 

- a féléves beszámoló 

előterjesztésének 

összeállítása 

A féléves 

beszámoló 

előterjesztésével 
kapcsolatos 

elvárások fontosabb 

pontok tisztázása 

 

Igazgató A 

számszaki 

beszámoló 
után 

Az előterjesztés 

tervezet 

összeállításakor 

Gazdaságv

ezető 

A dokumen-

tum tervezet 

ellenőrzése, 
tájékoztatás 

kérése 

A dokumentum 

tervezet ellenőrzése, 

tájékoztatás kérése 

Igazgató A tervezet 

elkészítése után 

A féléves beszámoló 

megtárgyalása, 

jóváhagyása 

A Képviselő-testület 

féléves beszámolót 

megtárgyaló 

ülésére, mint 

tájékoztatást adó 

személy 

felkészültségének 

ellenőrzése 

konzultációval 
 

Igazgató A 

Képviselő-

testületi 

ülés előtt 

      

A féléves beszámoló 

dokumentációjának 

elkészítése, 

továbbítása 

A beszámoló 

tartalmi 

követelményeivel 

kapcsolatos szakmai 

ismeretek 

felfrissítése 

Igazgató A féléves  

beszámo-ló 

összeállí-

tása előtt 

A féléves 

beszámoló 

megállapítása 

során a 

munkapéldányok 

ellenőrzése 

Gazdaságv

ezető 

Folyamatos Az elkészített féléves 

beszámoló és a 

Képviselő-testület 

által jóváhagyott 

beszámoló egyeztetése 

Igazgató A féléves 

beszámolót 

követően 
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A féléves beszámoló 

dokumentációk 

megőrzése 

A kész 

dokumentációk 

kezelésére 

vonatkozó utasítás 

megadása 

Igazgató A 

dokumen-

tációk 

elkészíté-

sét 

követően 

 

   A dokumentációk 

tárolásának 

ellenőrzése  

Igazgató A féléves 

beszámolót 

követően 

14. Az éves beszámolási tevékenység 

Az éves beszámoló 

elkészítésére való 
felkészülés 

A vonatkozó 

jogszabályok 
áttekintése, a kiadott 

útmutatók 

megbeszélése 

Igazgató 

 

Az éves 

beszámo-ló 
előtt 

Az éves 

beszámolóra való 
felkészültségről 

tájékozódás 

értekezletek 

megbeszélése 

Gazdaságv

ezető 

A beszámoló 

készítése 
előtt és során  

A beszámolási 

tevékenység során 
szóbeli tájékozódás 

Igazgató A beszámolási 

tevékenység 
során 

folyamatosan 

Az éves beszámolás 

főbb 

munkafolyamatokra 

való lebontása, 

munkamegosztás 

Megbeszélés az 

egyes 

zárszámadáshoz 

kapcsolódó 

munkafolyamatok 

ellátásának várható 

időszakairól és a 

munkamegosztás 

rendjéről 

Igazgató Az éves 

beszámo-ló 

előtt 

Egyeztetés 

szóbeli 

beszámoltatás, 

valamint az 

elkészült írott 

anyagokba 

történő betekintés 

Gazdaságv

ezető 

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás 

az éves beszámolási 

feladatok ellátásának 

menetéről 

Igazgató A beszámolási 

feladatok végén 

      

 

 

 

 

 

Az éves beszámolóval 

kapcsolatos 

feladatellátásra 

vonatkozó általános 

szabályok 

meghatározása és 

betartása 

Szóbeli, illetve 

írásbeli utasítás az 

egyes 

előirányzatokhoz 

tartozó beszámolás 

rendjéről (pl .az 

időarányos 
teljesítéstől való 

eltérés magyarázata 

stb.) 

Igazgató A 

beszámolási 

munkák 

előtt 

A beszámoló 

munkapéldá-

nyaiba, 

alapszámításaiba 

történő 

betekintés 

tájékoztatás kérés 

Gazdaságv

ezető 

Folyamatos A beszámoló 

dokumentáció 

áttekintése 

Igazgató A beszámolási 

feladatok végén 

Az éves beszámoló  

során ellátandó 

egyeztetési feladatok 

Konzultáció az 

ellátandó 

egyeztetési 

feladatokról 

Igazgató A 

beszámolási 

munkák 

előtt 

Az egyeztetési 

feladatok 

dokumentumai-

nak  áttekintése 

Gazdaságv

ezető 

Legalább egy 

alkalommal 

Az egyeztetés 

folyamatának, 

dokumentumainak 

ellenőrzése  

Igazgató A beszámolási 

feladatok végén 
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Az éves beszámoló  
számszaki adatainak 

előkészítése 

Az éves beszámoló 
adatszolgáltatás 

valódisága 

érdekében 

betartandó 

szempontok 

megbeszélése 

Igazgató A 
beszámolási 

munkák 

előtt 

A számszaki 
adatok 

valódiságának 

ellenőrzése, 

szükség szerint a 

könyvelés 

korrekciója 

Gazdaságv
ezető 

A beszámoló 
készítése 

előtt  

Szóbeli beszámoltatás 
az adatok valódisága 

érdekében ellátott 

feladatokról, azok 

eredményeiről 

Igazgató A beszámolási 
feladatok végén 

A pénzmaradvány, és 

a személyi juttatások 

maradványának 

meghatározása 

A vonatkozó 

jogszabályi háttér, a 

vonatkozó belső 

szabályok, a 

vezetett 

nyilvántartások 
áttekintése, a 

követendő eljárás 

meghatározása 

Igazgató A 

beszámolási 

munkák 

közben 

A 

pénzmaradvány 

kimutatások 

tervezetének, 

főkönyvi 

számlák 
ellenőrzése 

Gazdaságv

ezető 

A beszámoló 

készítése 

közben 

legalább két 

alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás 

a pénzmaradvány 

alakulásáról és a 

személyi juttatások 

maradványának 

felhasználhatóságá-ról 

Igazgató A pénzmarad-

vány kimutatás 

elkészítését 

követően 

 

Az éves főkönyvi 

kivonat elkészítése  

A főkönyvi kivonat 

elkészítésének 

megbeszélése a 

könyvelési 

sajátosságok 

figyelembevételé-

vel 

Igazgató A főkönyvi 

kivonatok 

készítése 

előtt 

A főkönyvi 

kivonatok 

számításainak, 

esetleges 

adatgyűjtésé-nek 

áttekintése 

Gazdaságv

ezető,  

A főkönyvi 

kivonatok 

készítése 

során 

folyamato-

san 

A főkönyvi kivonat 

áttekintése 

Igazgató A főkönyvi 

kivonatok 

elkészítését 

követően 

Az éves beszámoló 

számszaki elkészítése 

A beszámoló 

számszaki 

elkészítése, a 

kritikus pontok 
megbeszélése 

Igazgató A főkönyvi 

kivonatok 

készítése 

után 

A készülő 

számszaki 

beszámoló 

tervezetekbe való 
betekintés 

Gazdaság 

vezető 

A főkönyvi 

kivonatok 

készítése után  

A számszaki 

beszámolók 

áttekintése 

Igazgató A számszaki 

beszámolók 

elkészítése után 

Az éves beszámoló 

intézményre 

vonatkozó 

előterjesztésére 

javaslat készítése 

Az éves beszámoló 

előterjesztésével 

kapcsolatos 

jogszabályok, 

elvárások fontosabb 

pontok tisztázása 

Igazgató A számszaki 

beszámoló 

után 

Az előterjesztés 

tervezet 

összeállítása-kor 

Gazdaságv

ezető 

A feladatellá-

tás során 

folyama-

tosan 

A dokumentum 

tervezet ellenőrzése, 

tájékoztatás kérése 

Igazgató A tervezet 

elkészítése során 
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Az éves beszámoló 

megtárgyalása, 

jóváhagyása 

A képviselő-testület 

a zárszámadást 

megtárgyaló ülésre, 

mint tájékoztatást 

adó személy 

felkészültségének 

ellenőrzése 

konzultációval 

Igazgató A 

Képviselő-

testületi ülés 

előtt 

      

Az éves beszámoló 

megállapítása, 

dokumentációjának 

elkészítése, 

továbbítása 

A beszámoló 

tartalmi 

követelményeivel 

kapcsolatos szakmai 

ismeretek 
felfrissítése 

konzultációval, a 

beszámoló 

elkészítését segítő 

anyagok 

áttekintésével 

Igazgató A 

beszámoló 

összeállítása 

előtt 

A beszámoló 

megállapítása 

során a 

munkapéldány 

ellenőrzése 

Gazdaságv

ezető 

Folyama-

tosan 

Az elkészített 

beszámoló és a 

Képviselő-testület 

által jóváhagyott 

beszámoló egyeztetés 

Igazgató A beszámoló 

elkészítését 

követően, de 

annak 

információs 
rendszerbe való 

továbbítása előtt 

Az éves beszámoló 

dokumentációk 

megőrzése 

A kész 

dokumentációk 

kezelésére 

vonatkozó utasítás 

megadása 

Igazgató A 

dokumentác

iók 

elkészíté-sét 

követően 

   A dokumentációk 

tárolásának 

ellenőrzése  

Igazgató Folyamatosan 
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Kockázatkezelési szabályzat 
  

Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata 

A II Rákóczi Ferenc Általános És MNKTNY Iskola működésének alapvető célja, hogy 

teljesítse rendeltetésszerű feladatát. A szervezet ezen cél érdekében végzett tevékenysége, 

működése során különféle kockázatokkal szembesül. Az  Iskola vezetésének feladata az, hogy 

a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek célkitűzéseire tudjon válaszolni oly 

módon, hogy lehetőség szerint elősegítse az eredeti céljai elérhetőségének, teljesítésének 

valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők 

bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Ezt a szervezet kockázatkezeléssel érheti el. 

A kockázatok elsődleges okai:  

 véletlenszerű események, 

 hiányos ismeret vagy információ, 

 ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. 

A kockázatkezelés állandó, rendszeres folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: 

1. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása. 

2. A kockázatok értékelése. 

3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára). 

4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása. 

5. A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a 

tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról. 

6. A válaszintézkedés ―beépítése‖ és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata. 

I. Általános rész 

1. A szabályzat célja 

1.1. A szabályzat a II. Rákóczi F. Ált. És MNKTNY Iskola kockázatkezelési eljárásának 

meghatározására szolgál (kockázat azonosítása, -mérése, és -kezelése) 



 118  

1.2.A kockázatkezelés révén az intézmény vezetése feltárja a kockázatot, másrészt megelőzi a 

kockázatos események, következmények előfordulását. 

2. A kockázat fogalma 

2.1. A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy 

szervezet célkitűzéseire. 

2.2. A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ. 

2.3. Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák 

előfordulásának kockázata, és 

2.4. Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző illetve fel 

nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat. 

3. A kockázat kezelője 

3.1. A kockázatkezelés koordinátora az iskolában az igazgató és az iskola vezetése, akik az 

egyes részterületeket irányítják, kezelik és ellenőrzik.  

3.2. Az egyes tevékenységek/területek szabályzataiban elő kell írni, hogy ki a felelős, ki végzi 

a kockázatkezelés feladatát, érvényesítve az éves költségvetési tervezési, végrehajtási és 

beszámolási tevékenységekben. 

3.3. A felelősöknek döntéseket lehet és kell hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról. A 

döntéseket az igazgató hagyja jóvá és ellenőrzi a végrehajtási folyamatot. 

4. A kockázatkezelési hatókör 

4.1. Az Intézmény vezetőjének felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv 

kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való 

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

valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése. 

4.2. A kockázatelemzés felöleli a költségvetési szerv – az iskola - valamennyi tevékenységi 

területét. 

4.3. Az iskola vezetése az éves munkaterv elkészítése során elkészíti a célkitűzéseinek 

végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját.  
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4.4. A terv elkészítése során a vezetés felméri mi jelenthet kockázatot az adott területen és 

mekkora kockázat nagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján 

milyen intézkedéseket kell foganatosítani. 

II. A végrehajtás szabályai 

1. A kockázat azonosítása  

A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a II. Rákóczi Ferenc Általános 

És MNKTNY Iskola célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok. 

A kockázatvizsgálat munkamódszere 

A kockázatvizsgálat esetében egy kifejezetten erre a célra a szakterület dolgozóiból 

―munkacsoport‖ kerül létrehozásra, hogy felmérje a szervezet összes tevékenységének 

kapcsolatát a fő célkitűzésekkel és meghatározza a kapcsolódó kockázatokat. A munkacsoport 

vezetője az igazgató, bevonásra kerülnek a helyettesek, a gazdasági ügyintéző és szükséges 

mértékben a munkaközösség-vezetők. 

A munkacsoport első ütemben munkáját tárgyévet megelőző december 15-ig, a második 

ütemben december 22-ig fejezi be. 

A ―munkacsoport‖ alapvető munkamódszere: az érintett területek munkatársaival folytatott 

interjú (kérdőív és/vagy összegző megbeszélés). Az interjú írásos dokumentuma a 

munkavállalónként, név nélkül kitöltött kockázati térkép, a terület nevével megjelölve. 

Az igazgató vezetésével működő ―munkacsoport‖ kialakítja az iskola összesített kockázati 

térképét. 

A kockázatok beazonosításának folyamatához elengedhetetlen a szervezet célkitűzéseinek 

alapos ismerete, kezdve a legmagasabb szintű, célokkal, lefelé, egészen a napi működés 

céljainak szintjéig (pl. bérgazdálkodás, tárgyi eszköz beszerzés, stb.). 

A kockázatokat ezen ismeret alapján lehet felismerni, azonosítani. A kockázat felmérési-

kezelési rendszer kiépítésének első célszerű lépése az iskola célkitűzéseit megismertetni, és 

azokat vizsgálni. A könnyebb kezelhetőség érdekében érdemes ezek számát minimálisra 

szorítani (legfeljebb 10). Ez az egyszerűsítés megkönnyíti a célkitűzésekhez tartozó alapvető 

kockázatok elemzését, azonosítását. 
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Az alábbi táblázat bemutat néhány kockázati kategóriát, amely vizsgálata szükséges a 

kockázatok azonosítása szempontjából. A kockázatok forrása lehet a szervezetre nézve külső 

eredetű kockázat, vagy a szervezet saját tevékenysége (vagy annak hiánya) hatására kialakuló 

kockázat. Az egyes szervezetek természetesen a bemutatotthoz képest egyéb kockázati 

kategóriákat is feltárhatnak, amelyek a saját munkájukkal kapcsolatosak.  

 

KÜLSŐ  

KOCKÁZATOK 

  

Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális 

működést. 

Gazdasági Az infláció negatív hatással lehet a tervekre. 

Jogi és 

szabályozási 

A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek 

terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő megkötéseket tartalmazhatnak. 

Környezetvédelmi A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén korlátot 

szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

Politikai Az iskola politikamentes szervezet, tevékenysége viszont magára vonhatja a 

politika érdeklődését vagy kiválthat politikai reakciót..  

Piaci Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással lehet a 

tervekre. 

Elemi csapások Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt 

tevékenység elvégzésének képességére. 

 

 PÉNZÜGYI  

KOCKÁZATOK 

  

Költségvetési A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás.  
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Csalás vagy lopás Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző 

intézkedésre. 

Biztosítási Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható költségen. 

A biztosítás elmulasztása. 

Tőke beruházási Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala.  

Felelősségvállalási A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a 

szervezet jogosult/nem jogosult kártérítést követelni. 

 

TEVÉKENYSÉGI 

KOCKÁZATOK 

  

Működés-stratégiai Az iskola csak ellenőrzött és felügyelt gazdasági stratégiát folytat. A 

stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épülhet. 

Működési Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések.  

Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél 

kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. 

Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. 

Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység 

terjedelmét. 

Kockázat-átviteli Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő 

átadása. 

Technológiai A hatékonyság megtartása érdekében a technológia 

fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar 

megbéníthatja a szervezet működését. 

Újítási Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a 

kockázatok megfelelő elemzése nélkül. 
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 EMBERI 

ERŐFORRÁS  

KOCKÁZATOK 

  

Személyzeti A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a 

szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. 

Egészség és biztonsági Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a 

munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

 

A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a szervezeti vezető kijelöli az adott 

kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelősségkörükön belül. A kockázatkezelési 

tevékenység feladat és hatáskörét jelen szabályzat és a munkaköri leírások tartalmazzák. 

2. Kockázatértékelés 

2.1. Bizonyos típusú kockázatok számszerűsíthetők (számszakilag értékelhetők, ld. pénzügyi 

kockázatok). Más kockázatok értékelésére, mint pl. a hírnév, csak sokkal szubjektívebb 

értékmérés áll rendelkezésre. A kockázat azonosításakor el kell végezni a kockázatok 

számszerűsítését is. 

2.2. Szükséges a kockázati kategóriák besorolási kereteit is kialakítani (pl. 

magas/közepes/alacsony) a kockázatvizsgálat közben. 

3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása 

A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat az adott szervezet által elviselhetőnek ítélt 

kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni. Ha a kockázat elviselhető szintű, nem 

kell intézkedést megfogalmazni. 

A kockázati ―étvágy‖ a kockázati kitettségnek azt a szintjét jelenti, ami felett a szervezet 

mindenképpen válaszintézkedést tesz a felmerülő kockázatokra. A kockázattűrő képesség, a 

kockázat elviselése meghatározása meglehetősen szubjektív, azonban a megfelelő kockázati 

stratégia kialakításának elengedhetetlen feltétele. Ha a kockázat elfogadható szintre 

csökkentése aránytalanul nagy költséget igényel, intézkedést nem kell megfogalmazni. 
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4. Kockázati reakciók 

A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet: 

 kockázat átadása (biztosítás révén); 

 kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt); 

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

 kockázatos tevékenység befejezése (közszférában nehezen megvalósítható). 

5. A kockázatokra adható válaszok, a kockázat-nyilvántartás 

Az iskola nem hoz létre intézményi kockázat-nyilvántartást. A kockázatokat évente értékeli, a 

kockázatok kezelését a gazdasági ügyintéző és az igazgató intézkedéseivel végzi. 

6. Beépítés és felülvizsgálat 

Az iskola céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes személyek céljai szorosan 

kapcsolódnak a szervezet legfőbb célkitűzéseihez, abból levezethetők. A kockázatkezelés 

alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világossá 

váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a 

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

kockázatkezelés beépül a mindennapi tevékenységek közé, és nem elkülönült – csak időszakos 

– feladattá válik. 

Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos 

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

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

7. A kockázatkezelés 

7.1. Az iskola igazgatójának kockázatkezelési tevékenységében támaszkodnia kell a belső 

ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira.  

7.2. A javaslatok a költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását 

megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére 

vonatkozó válasz/intézkedések meghatározását segíti elő. 

7.3. A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés 

eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg 
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tervezett végeredménnyel. Ezért az igazgató a kockázatkezelési intézkedés kiadása előtt 

köteles az összevetést elvégezni. 

7.4.A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére, ezért a 

kockázatkezelés hatékony eszközeként az ellenőrzési nyomvonal kialakítását és karbantartását 

kell alkalmazni. A kockázatkezelési intézkedésnek tehát tartalmaznia kell az ellenőrzési 

nyomvonal módosítását is. 

7.5. A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében az igazgató intézkedik a 

legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), folyamatos 

jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést 

vizsgálat elvégzésére. 

8. A kockázatkezelés időtartama 

8.1. A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első 

szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység vezetőjének. 

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

megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos 

változásával. 

9. A kockázatok és intézkedések nyilvántartása 

9.1. A feltárt kockázatokról, hibákról szóló dokumentumok nyilvántartása fontos feladat. A 

nyilvántartást a rendes irattártól elkülönülten kell vezetni úgy, hogy a kockázati 

nyilvántartásnak a rendes irattárból kell számot adni, míg a nyilvántartásba kerülő 

dokumentumoknak az irattári szám/sorszám azonosítót kell adni. 

9.2. A dokumentumoknak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés 

valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, a 

felelős munkatárs nevét. 

9.3. A kockázatkezelési eseteket a szervezet vezetője elemzi és szükség esetén javaslatot tesz 

az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére. 
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Cél 

A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti sorba állítása 

annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok 

milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülnek. 

Módszer 

A kockázatok felmérésének számos módszere létezik, de sikere döntő mértékben attól függ, 

hogy milyen információk állnak rendelkezésre. 

Az információgyűjtés technikái: 

 interjúk 

 kérdőívek 

 összegző megbeszélések (a szavazási technika alkalmazásával). 

 döntés.  
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