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A Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok 
alapján készült: 

− a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
− a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 
− a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról, 
− a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 
− a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. 

(II.28.) EMMI rendelet, 
− a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X.12.) OM rendelet, 
− a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

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

BEVEZETÉS 
 

 Intézményi adatok: 
 

1. Az intézmény neve, székhelye 
Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola 
1015 Budapest, Batthyány utca 8. 

2. Jogelőd intézményei: 
Polgári Leányiskola 
Batthyány utcai Általános Iskola 
Batthyány Lajos Általános Iskola 

3. Az intézmény alapító és fenntartó szerve: 
3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 
3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
3.4. Fenntartó neve: Közép-Budai Tankerületi Központ 
3.5. Fenntartó székhelye: 1027 Budapest II. kerület, Fő utca 80. 

4. Az intézmény jogállása: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Önálló 
költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetését és gazdálkodási kereteit az Intézményfenntartó Központ 
költségvetésének melléklete tartalmazza. 

5. Az intézmény típusa: 
Köznevelési intézmény — általános iskola 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata: 
–nappali rendszerű általános iskolai oktatás 
– sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos) 
– minden évfolyam egyik osztályában Montessori szemléletű nevelés-oktatás egésznapos 

iskola/iskolaotthonos rendszerben, idegen nyelv emelt szintű oktatása 7-8. évfolyamon választható 
tantárgyként, úszásoktatás sportlétesítménnyel való megállapodás útján 

– iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 
7. Az intézmény tevékenysége és az azt meghatározó jogszabályok: 

Alaptevékenység: 8 évfolyammal működő nappali tagozatos köznevelési intézmény. Az intézményvezető 
által jóváhagyott pedagógiai program szerint – az ellátási területén lakóhellyel rendelkezők részére – biztosítja 
az általános iskolai nevelést és oktatást. Ennek keretében felkészíti a tanulókat az általános iskolai végzettség 
megszerzésére, továbbá részükre napköziotthonos, egésznapos iskola/iskolaotthonos ellátást nyújt. A sajátos 
nevelési igényű, ezen belül szakértői véleménnyel rendelkező enyhe fokban hallássérült, illetve gyengén látó, 
valamint dyslexiás, dysgrafiás, dyscalculiás tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, 
oktatása. 

 Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 
852010  alapfokú oktatás 
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Szakfeladatai: 
852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 általános iskolai napközi otthonos nevelés 
855914 általános iskolai tanulószobai nevelés 
931204 iskolai diáksport tevékenység és támogatása 

 

Maximálisan felvehető tanulólétszám: 448 fő 
Törzsszáma: 677381 
OM azonosító: 034789 
KLIK azonosító: 186001 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 
– a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
– A 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 
– a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, 
– a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról, 
– a 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és  

alkalmazásáról, 
– 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 
– a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 
– a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

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

– a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az 
iskolai tankönyvellátás rendjéről 

–  A 16/2004. (V.18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 
A működés során alkalmazott közoktatási jogszabályok különösen: 

– A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 
– A Budavári Önkormányzat hatályos rendelete a térítési és tandíjakról 
– 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

 
9. Feladatellátást szolgáló vagyon, a felette való rendelkezés és használat joga: 

9.1 Az ingatlan címe: 1015 Budapest I. kerület Batthyány u.8. 
9.2 Helyrajzi száma: 14101 
9.3 Hasznos alapterülete: 3608 m2

 

9.4 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 
9.5 KLIK jogköre: ingyenes használati jog 
9.6 Működtető neve: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 
9.7 Működtető székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 
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10. Az intézmény szervezeti egységei 
– Az iskola 1-4. évfolyamán Montessori szemléletű osztályokban tanító pedagógusok és a 

hozzájuk tartozó pedagógiai asszisztens 
munkaközösség-vezető vezetésével 

– Az iskola 1-4. évfolyamán sportos szemléletű osztályokban tanító pedagógusok a hozzájuk 
tartozó napközis csoportok nevelőivel 
munkaközösség-vezető vezetésével 

– Osztályfőnöki munkaközösség (5-8. évfolyamok) 
munkaközösség-vezető vezetésével 

– Felső tagozatos reál munkaközösség (matematika, fizika, természetismeret, földrajz, biológia, 
egészséges élet, kémia, technika, informatika tantárgyakat tanító tanárok) 
munkaközösség-vezető vezetésével 

– Felső tagozatos humán munkaközösség (magyar, történelem, idegen nyelv, ének, rajz, 
testnevelés) 
munkaközösség-vezető vezetésével 

– Öko munkacsoport 
– iskolai könyvtár: a könyvtáros tanár, közvetlen felettese a felsős igazgatóhelyettes 
– a diákönkormányzatot segítő tanár, közvetlen felettese az igazgató 
– gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, felettese az igazgató 
– igazgatói titkárság (iskolatitkár) 

 
11. Az intézmény gazdálkodása 

Az intézmény önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetését és gazdálkodási kereteit az 
Intézményfenntartó Központ költségvetésének melléklete tartalmazza. 

 
 

 Az SzMSz célja: 
 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő-oktató munka zavartalan működésének 
garantálása, a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. 
Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogszabály 
nem utal más hatáskörbe. 
A törvénybe foglalt jogszerű magatartások minél hatékonyabb érvényesülése az intézményben. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb 
intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is 
szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabályi előírás ad erre felhatalmazást. 

 
 

Az SzMSz személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, tanulóira, valamint az 
intézménnyel kapcsolatban álló személyekre. 
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1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 

 
1.1 Az iskola szervezeti ábrája 

 
 
 

1.2 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 
 

1.2.1. A vezetők közötti kapcsolattartás, szakmai testületek 

Vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a gazdasági gondnok heti rendszerességgel – a 
hét első munkanapján – megbeszélést tart. 
Az igazgató pedagógiai, szakmai ügyekben döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete a 
kibővített iskolavezetőség. 
Tagjai: 

– igazgató 
– igazgatóhelyettesek 
– munkaközösség-vezetők 
– diákönkormányzat vezetője 

Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján, havonta tanácskoznak. Az ülések összehívása az 
igazgató feladata. Az ülésre – napirendi ponttól függően – tanácskozási joggal meghívható a gazdasági gondnok 
is. A közalkalmazotti tanács elnöke és az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői meghívottként minden 
kibővített vezetőségi ülésen részt vesznek. 

 

1.2.2 A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok 
munkájának segítésében 

Iskolánkban öt szakmai munkaközösség működik. A felső tagozaton a reál, humán és az osztályfőnöki 
munkaközösség, az alsó tagozaton a Montessori munkaközösség és a sportos osztályok tanítóinak és 
napköziseinek munkaközössége. 

Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

Az együttműködés formái 

• Felső tagozaton heti rendszerességgel vannak munkamegbeszélések, melyek témája az aktuális 
operatív teendők, pedagógiai problémák, szakmai kérdések megvitatása 

Szülői 

Szervezet 

Igazgató 

Intézményi 

tanács 

Felsős 

igazgatóhelyettes 

Alsós 

igazgatóhelyettes 
Iskolatitkár 

Osztályfőnöki 

munkaközösség- 

vezető 

Reál 

munkaközösség- 

vezető 

Humán 

munkaközösség- 

vezető 

Alsós-napközis 

munkaközösség- 

vezető 

Montessori 

munkaközösség- 

vezető 

Felsős 

osztályfőnökök 

Munkaközösségbe 

tartozó tanárok 

Munkaközösségbe 

tartozó tanárok 

Munkaközösségbe 

tartozó tanítók 

Munkaközösségbe 

tartozó tanítók 

Pedagógiai 

asszisztens 
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• Az alsós munkaközösségek eseti jelleggel tartanak megbeszélést, melyek összehívása, 
időpontjának meghatározása a munkaközösség-vezető feladata, de történhet a pedagógusok 
kezdeményezésére is. 

• Az iskola pedagógiai szervezeti egységei közötti szervezett kapcsolattartás a munkaterv szerint 
ütemezett közös nevelőtestületi értekezleteken, értékelő értekezleteken, illetve a rendkívüli 
nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. 

• Az iskola pedagógiai, valamint a funkcionális és kisegítő szervezeti egységei közti kapcsolattartás 
színtere az alkalmazotti közösség értekezlete. 

• A gazdasági gondnok, valamint az iskolatitkár munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az 
iskola közalkalmazottaival. 

• A mindennapos kapcsolattartást segíti az iskolai körözvényeket tartalmazó füzet is. 

1.2.3 A gazdasági gondnok 

• A gazdasági gondnok 2013. január 1. napjától nem az intézmény alkalmazottja. Feladatköre 
ellátásával az iskola működtetője bízza meg. Az intézmény működésével összefüggő gazdasági és 
pénzügyi feladatok tekintetében képviselheti az intézményt. A működtető felé képviseli az intézmény 
érdekeit, az intézményvezetőt tájékoztatja minden kérdésben, mely kapcsolatos az intézmény 
működtetésével. 

• Közvetlenül irányítja a technikai csoport munkáját. 
• Felelősségi körét a munkáltatója határozza meg. 

 
1.2.4 Az Intézményi Tanács 

Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület a szülők és a tanulók, valamint az 
intézményfenntartó, az intézmény működtetője, az egyházak és gazdasági kamarák 
együttműködésének előmozdítására Intézményi Tanács alakult. 
A szülői szervezet fontos feladata, hogy az intézményi tanács szülői képviselőinek munkáját segítse. 
Az intézményi tanács szülői tagjai évente két alkalommal tájékoztatni kötelesek az őket megválasztó 
szülőket a tanács tevékenységéről. 
Az Intézményi Tanács meghívására az igazgató tájékoztatást ad az intézmény munkájáról, 
működéséről évente két alkalommal. 

1.2.5 Szülői szervezet 

Az iskolában a szülők meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében 
munkaközösségeket hozhatnak létre. A szülői közösség dönt saját működéséről. A szülői szervezet 
választott képviselői (osztályonként 1 fő) a szülői értekezletek előtt (évi 3 alkalom) az igazgatóság 
tagjaitól tájékoztatást kapnak az iskola működéséről. Az üléseken meghívottként részt vehet az 
Intézményi Tanács képviselője is. 
A szülői szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok: 
jelen szervezeti és működési szabályzat a szülői szervezet részére a következő jogokat biztosítja: 
Az iskolai szülői szervezet véleményezési jogkört gyakorol: 

– a szervezeti és működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben 
– a pedagógiai program és módosításának véleményezésében 
– az intézményvezetői pályázaton szereplő vezetési programok véleményezése. 

1.2.6 A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 
formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

A diákönkormányzatot az iskola választott tanulóiból alakult önkormányzati tanács és a 
diákönkormányzatot segítő tanár vezeti. 

Működése a házirend és a diákönkormányzat szabályzata alapján történik. 

Az iskola helyiségeit és berendezéseit ingyenesen használhatják, önállóan gazdálkodnak a 
nevelőtestület döntése alapján. 

A tanulók tájékoztatása írásbeli formában az ellenőrzőn, üzenő füzeten, szóbeli formában rádión és 
az iskolagyűlésen keresztül történik. 

A tanulók véleménynyilvánítással fordulhatnak az osztályfőnökükhöz, az igazgatóhelyettesekhez és 
az igazgatóhoz is. 
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A véleménynyilvánítás szervezett formái a diákönkormányzat megbeszélései, az iskolagyűlés és a 
diákközgyűlés. 

1.2.7 Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 

Az iskola vezetése az iskolai testedzést a tanórai foglalkozások mellett az iskolai sportkörök 
működésének támogatásával biztosítja. 

Az iskolai sportkör szakmai programja az iskola éves munkatervének részét képezi. 

A sportköri vezetők a félévi és év végi értekezleten értékelik a mindennapi testedzés és sportolás 
megvalósulásának feltételeit és a tanulók részvételét. 

Az iskolavezetés és a sportköri vezetők kapcsolata a mindennapi munkában közvetlen. 
 

 
2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

 
 

2.1 Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás 

 
2.1.1 Az intézmény vezetője: 

Az iskola élén az intézményvezető áll, aki vezetői tevékenységét két intézményvezető-helyettes 
segítségével látja el. 
Az intézményvezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra 
vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 
Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a 
köznevelési törvény állapítja meg. 
Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utal – és át nem ruházott – feladatokat. 
Az intézményvezető 
 felelős: 

– az intézmény szakszerű és törvényes működéséért; 
– a pedagógiai munkáért; 
– az intézményi szabályzatok elkészítéséért; 
– a nevelőtestület vezetéséért; 
– a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért; 
– a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért; 
– a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért; 
– a nevelő és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 
– az iskolaszékkel/intézményi tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzattal, a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért; 
– a tanulóbalesetek megelőzéséért; 
– a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért; 
– a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; 
– az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért 
– a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos feladatokért; 
– az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének 

szabályosságáért 
– a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat a jogviszony létesítése, jogviszony megszüntetése kivételével 
 dönt: 

– az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 
kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 

– jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját; 
– pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben 

végzett nevelő és oktató munka, illetve az alkalmazottak munkája külső szakértővel történő 
értékelése céljából. 



10  

Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyetteseket, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az 
iskolatitkár munkáját. A diákönkormányzatot segítő tanár közvetlenül fordulhat hozzá. 

2.1.2 Az intézményvezető-helyettesek 

A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményvezető-helyettesek vezetői tevékenységüket az 
igazgató irányítása mellett látják el. 

 
A felsős intézményvezető-helyettes: 

– az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését; 
– közvetlenül irányítja (és tevékenységéről az igazgatót tájékoztatja): 

– az iskola 5-8. évfolyamán és a hozzájuk kapcsolódó tanulószobai csoportokban folyó 
munkát 

– az iskolai könyvtár működését 
– a felső tagozatosok szabadidős tevékenységét 
– képviseli az iskolát a közvetlen irányítása alá tartozó területeken; 
– koordinálja az iskolánkba jelentkező felső tagozatos tanulók felvételével kapcsolatos 

teendőket 
– tagja az intézményi tanácsnak 
– szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét; 
– felelős az általa irányított évfolyamokon folyó szakmai munkáért; 

Az alsós intézményvezető-helyettes: 
– az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését; 
– közvetlenül irányítja (és tevékenységéről az igazgatót tájékoztatja) 

– az iskola 1-4. évfolyamán, a napköziben és a tanulószobán folyó munkát; 
– koordinálja az iskolánkba jelentkező alsó tagozatos tanulók felvételével kapcsolatos 

teendőket; 
– koordinálja az elsősök felvételével és beiratkozásával összefüggő tevékenységeket 
– felelős a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért; 
– tagja az intézményi tanácsnak, koordinálja az intézményi tanács tagjaival és a szülői 

szervezetekkel a kapcsolattartást; 
– szakmai területén segíti az igazgató vezetői tevékenységét; 
– felelős az általa irányított évfolyamokon folyó szakmai munkáért; 

 
2.2 A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az iskola nyitva tartási idején belül reggel 730 és délután 1730 óra között az intézményvezető és helyettesei 
közül valamelyiküknek az iskolában kell tartózkodnia – az éves munkarenddel együtt elkészített beosztás 
szerint. 

 
2.3 A kiadmányozás szabályai 

A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke által kiadott utasítás 

szabályozza. [2/2013. (I.15.) ] 

(A kiadmány a külső szervezethez küldendő iratok egyik fajtája. A kiadmányozás az irat aláírásának 
jogszabályban meghatározott módja, mely aláírással a kiadmányozási joggal rendelkező személy a 
kiadmányt hitelesíti.) 

Az intézményvezető kiadmányozza: 

– A közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket (kivétel: jogviszony létesítés és 
megszüntetés, fegyelmi büntetés); 

– A szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat; 

– Az intézmény napi működésével kapcsolatos döntéseket, tájékoztatókat, leveleket 

– Az intézmény szakmai feladatainak ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, melyeket a KLIK 
elnöke a maga vagy központi szerve, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn; 

– a rendszeres statisztikai jelentéseket, illetve adatszolgáltatásokat; 
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Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói az intézményvezető- 
helyettesek. 

 
 

2.4 A képviselet szabályai 
Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben 
átruházhatja más személyre vagy szervezetre. 

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali 
intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési 
szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései erre feljogosítanak. 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

– jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében, 

– tanulói jogviszonnyal kapcsolatosan, 

– az intézmény és más személyek vagy szervezetek közötti szerződések megkötésével, 
módosításával és felbontásával összefüggésben, 

– a munkáltatói jogkörrel összefüggésben, 

– az intézmény képviselete hivatalos ügyben, 

– az intézmény fenntartója és az intézmény működtetője előtt, 

– az intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 

– az intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai 
munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az intézményi tanáccsal, 

– az intézmény egyéb belső és külső partnereivel, 

– a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő egyházakkal, 

– a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. 

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az igazgató vagy annak 
megbízottja adhat a fenntartóval történt egyeztetés után. 

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező 
személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és valamelyik helyettesének együttes 
aláírását kell érteni. 

 
2.5 Az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek akadályoztatása esetén a helyettesítés 

rendje 
Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyek kivételével – teljes felelősséggel a vezetői ügyeletet ellátó intézményvezető-helyettes helyettesíti. 
Az igazgató tartós távolléte esetén a felsős intézményvezető-helyettes gyakorolja a kizárólagos jogkörébe 
fenntartott hatásköröket is. 
 Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. 
Az intézményvezető és a felsős intézményvezető-helyettes egyidejű tartós távolléte esetén az alsós 
igazgatóhelyettes látja el az azonnali döntéseket igénylő vezetői feladatokat és az igazgató kizárólagos 
hatáskörébe tartozó feladatokat is. 
Amennyiben az igazgató és a helyettesek egyike sincs jelen, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és 
a mindenkori alsós Montessori munkaközösség vezetője együttműködve látja el az azonnali döntéseket 
igénylő feladatokat. 
Az igazgatóhelyettesek két hetet meghaladó távolléte esetére helyettesítésükről az igazgató intézkedik. 

A helyettesítő közalkalmazott felelősségének, intézkedési jogkörének terjedelme: 

Az iskola nyitva tartási idején belül reggel 730 és délután 1730 óra között az igazgató és helyettesei közül 
valamelyiküknek az iskolában kell tartózkodnia – az éves munkarenddel együtt elkészített beosztás 
szerint. 
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A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és 
köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. Az 
ügyeletes pedagógus felelőssége a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő 
ügyekre terjed ki. 

 
2.6 Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

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

– A pedagógusok teljesítményértékelésével, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzéssel és a 
pedagógusok minősítésével kapcsolatos feladatok. 

– A pedagógusok munkájának ellenőrzése. 

– Az ügyeletek és helyettesítések elrendelése. 

– A vizsgák szervezése. 

– Az iskolai dokumentumok készítése. 

– Statisztikai adatszolgáltatásokhoz az adatok összegyűjtése. 

– Az órarend elkészítése. 

– A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

– A tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása. 

– A nemzeti és iskolai ünnepek, rendezvények megszervezése. 

– A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése és ellenőrzése. 

– Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. 

– Kapcsolattartás, együttműködés az iskola közvetlen és közvetett partnereivel. 

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az intézményvezető-helyetteseket teljes körű 
beszámolási kötelezettség terheli. A feladat- és hatáskörök helyettesek közötti megosztását a 
munkaköri leírások tartalmazzák. 

 
 
 

3. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 
 

3.1 A pedagógusok közösségei 
3.1.1 Nevelőtestület 

 
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja 
az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

– a pedagógiai program elfogadása, 

– a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

– a házirend elfogadása, 

– az iskola éves munkatervének elfogadása, 

– a továbbképzési program elfogadása, 

– az iskola munkáját átfogó elemzések, beszámolók elfogadása, 

– a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, illetve a tanulók osztályozó 
vizsgára bocsájtása, 

– a tanulók fegyelmi ügyei, 

– az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 
vélemény tartalma, 
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– a nevelőtestület feladatkörének átruházása. 

 
Véleményezési és javaslattételi jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos valamennyi 
kérdésre. 

 
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

– a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

– az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve megbízásának visszavonása előtt 

– illetve külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

– A fenntartó a köznevelési törvény 83.§ (3) bekezdésében felsorolt (a köznevelési intézmény 
megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő) döntések előtt kötelezően 
kikéri az alkalmazotti közösség véleményét. 

 
A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési jogkörét a 
pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és az iskola éves munkatervének 
elfogadása esetében. 

 
A nevelőtestület döntési jogkörét a szakmai munkaközösségre ruházza: 

– az iskola munkáját átfogó beszámoló egyes munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról 

– az iskola éves munkatervének a munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról, 

– a tantárgyfelosztás elfogadás előtti véleményezésének jogát. 

A szakmai munkaközösségek az éves beszámoló során adnak számot a nevelőtestületnek az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról. 

 
A nevelőtestület döntési jogkörét az egy-egy osztályban tanító pedagógusok közösségére ruházza a 
tanulók magasabb évfolyamra lépésével és az osztályozó vizsgára bocsájtásával összefüggő 
kérdésekben. 

 
A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. 
A fegyelmi bizottság 
♦ állandó tagjai 

– az iskola igazgatója 
– helyettese 
– gyermekvédelmi felelőse 

♦ változó tagjai 
– a tanuló osztályfőnöke 
– az a két pedagógus, aki a tanulót a heti legmagasabb óraszámban tanítja 
– a diákönkormányzat egy képviselője. 

A fegyelmi bizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, aki az ügyben érintettként szerepel. 
A fegyelmi bizottság állandó tagjai a tanulói fegyelmi ügyekről a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten 
adnak tájékoztatást. A fegyelmi eljáráson született határozatról a fegyelmi bizottság egyik tagja 
iskolagyűlésen tájékoztatja a tanulókat. 
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3.1.2 Szakmai munkaközösségek 

A szakmai munkaközösségek részt vesznek az intézmény szakmai munkájának irányításában, 
tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak 
szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösségek gyakorolják a nevelőtestület által átruházott 
jogköröket. 

A munkaközösségek tagjai együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának 
javítása érdekében. Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét, részt vesznek az országos mérések 
eredményeinek elemzésében, értékelésében, javaslatot tesznek a fejlődés érdekében. Fejlesztik a 
szaktárgyi oktatás tartalmát és módszertani eljárásait. Kezdeményezik az iskolán belüli pályázatok és 
tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket szerveznek, felkészítik a tanulókat a kerületi, fővárosi 
és országos tanulmányi illetve sport versenyekre. Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek 
fejlesztésére. 

Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. 

A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség-vezető hívja össze. Az értekezlet össze kell hívni 
akkor is, ha azt az intézményvezető vagy helyettese elrendeli, vagy azt legalább három munkaközösségi 
tag indítványozza. 

 A munkaközösség-vezető feladatai: 

– A munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése. 

– az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között 

A havonta tartott vezetőségi megbeszéléseken elhangzott információk átadása munkaközösségi 
megbeszéléseken szóban vagy írásos tájékoztató készítésével. 

– A munkaközösségbe tartozó pedagógusok munkájának szakmai segítése. 

– A munkaközösség munkatervének összeállítása. 

Az éves munkaterv elfogadása előtt munkaközösségi vagy tagozati értekezleteken történik a 
feladatok elosztása, a tervek, elképzelések megvitatása, a célkitűzések megfogalmazása. 

– A munkaközösség tevékenységéről szóló beszámolók összeállítása 

a félévi és év végi értékelő értekezletek előtt a kiadott szempontsor alapján, munkaközösségi 
megbeszéléseken értékelik a féléves/éves munkát, az értekezletre összeállítják a beszámolókat a 
megbeszéléseken elhangzottak alapján. 

– Irányítja a szaktárgyi versenyek szervezését, megtartását. 

 
3.2 A tanulók közösségei 
3.2.1 Diákönkormányzat 

 
A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős 
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat munkáját 
pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt éves 
időtartamra. 

A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol: 

– saját működéséről, 

– a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

– hatáskörei gyakorlásáról, 

– minden tanévben egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

– az iskolai SzMSz jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

– a házirend elfogadása előtt. 
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– A fenntartó a köznevelési törvény 83.§ (3) bekezdésében felsorolt (a köznevelési intézmény 
megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő) döntések előtt kötelezően 
kikéri a diákönkormányzat véleményét. 

A jogszabályok által kötelezően előírt véleménykérés esetén, annak írásbeli beszerzéséért az intézmény 
vezetője felelős. 

A diákönkormányzat működését saját SzMSz-e szabályozza, melynek elkészítéséért a 
diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus felelős. 

 
3.2.2 Az iskolai sportkör 

Az iskolában működő sportkör (ISK) feladata a tanulók napi testmozgásával, a mindennapos testnevelés 
céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítése. E célból sportköri foglalkozásokat tart diákjaink 
részére. 
A tanulók sportkörön történő részvétele ingyenes. Az iskolai sportköri foglalkozásokon való részvétel a 
mindennapos testnevelés megvalósításának részét képezik. A sportköri foglalkozásokat az iskola 
testnevelő tanárai tartják. A különböző sportágakból házibajnokságokat rendeznek, és részt vesznek a 
kerületi, fővárosi versenyeken. Az ISK elnöke rendszeres kapcsolatot tart az iskola igazgatójával. 
Az iskolai sportkör munkáját minden tanévben a sportköri munkaterv alapján végzi. 

 
3.3 A szülők közösségei 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, kötelességeinek teljesítése érdekében az iskola munkáját 
érintő kérdésekben véleményezési, javaslattételi joggal rendelkező szülői szervezet működik. A szülői 
szervezet választott képviselői (osztályonként 1 fő) a szülői értekezletek előtt az intézmény vezetésétől 
tájékoztatást kapnak az iskola működéséről, megvitatják az aktuálisan felmerülő kérdéseket. Az 
üléseken meghívottként részt vehet az Intézményi Tanács képviselője is. 

A szülői szervezet döntési jogköre: 

– saját működési rendje és munkaterve, 

– az Intézményi Tanácsba delegált képviselő személye. 

A szülői szervezet véleményét ki kell kérni: 

‒ a pedagógiai program, 

‒ a szervezeti és működési szabályzat, 

‒ a házirend 

elfogadásakor és módosításakor. 

‒ A fenntartó a köznevelési törvény 83.§ (3) bekezdésében felsorolt (a köznevelési intézmény 
megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő) döntések előtt kötelezően 
kikéri a szülői közösség véleményét. 
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4. A MŰKÖDÉS RENDJE 
 

4.1 A tanulók intézményben való benntartózkodásának rendje 
Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 700 órától 1730 óráig tart nyitva. A szülői értekezletek és 
fogadó órák napjain a nyitva tartás ezek időpontjaihoz igazodik. 1730 után 21 óráig a tornaterem illetve az eseti 
terembérleti szerződéshez kötődő igénybevevők tartózkodhatnak a kijelölt helyeken. 
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva 
tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt, erről a GAMESZ 
illetékes munkatársait tájékoztatja. 

 
 A tanév rendje: 
A tanév beosztása miniszteri rendelet alapján történik. 
A szorgalmi időszak a tanévnyitó ünnepéllyel kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. 

 
 A tanítási napok rendje: 
– Az iskola hétfőtől péntekig reggel 700-től tart nyitva, a tanulókat ettől az időponttól kezdve fogadjuk 

tanári ügyelet biztosításával. 
– A napközis tanulók részére az ügyeletet 1730-ig tartjuk. 
– A tanítás kezdete reggel 8 óra. 
– A tanítási órák a hagyományos osztályokban 45 percesek, a szünetek rendjét a Házirendben 

rögzítettük. 
A Montessori jellegű alsós osztályok 8-16 óráig iskolaotthonos/egész napos iskola rendszerben 
dolgoznak. A csöngetési rend rájuk nem vonatkozik (kivétel a tornateremben és a szaktantermekben). 
Napirendjüket a programjuk előírásainak megfelelően önállóan alakítják ki, melyet a házirendben 
rögzítettük. 

– Óraközi szünetekben a folyosókon és az udvaron, valamint az étkezések ideje alatt az ebédlőben tanári 
ügyelet működik. 

 Az iskola élete a tanítás nélküli munkanapokon és a szünetekben 
A tanítás nélküli munkanapokon az őszi, téli és a tavaszi szünetben szülői igény alapján biztosítjuk a tanulók 
felügyeletét, programját és étkezését. A napközi ügyeletet abban az esetben szervezzük meg, ha az ügyeleti 
ellátást az előzetes felmérések szerint legalább 10 fő igénybe veszi. 
A nyári szünet első hetében szintén az iskola biztosítja az ügyeleti ellátást az előbbi feltételek szerint, a 
nyári szünet további részében a Budavári Önkormányzat biztosítja a kerület tanulóinak ellátását a nyári 
napközis táborban. 

 
4.2 Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

− Minden tanuló tagja lehet az iskolai könyvtárnak, s annak könyveit igénybe veheti. A könyvtári könyvek 
megrongálódása vagy elvesztése esetén a tanulónak új példány beszerzéséről kell gondoskodni. Ha ez nem 
lehetséges, a könyv árát meg kell téríteni. 

− Az iskola eszközeit és létesítményeit a tanulók tanári felügyelettel használhatják. Fegyelmi vétségből 
bekövetkező, vagy szándékos károkozás esetén a tanuló, ill. családja anyagi felelősséggel tartozik az 
iskolának. 

− Étkezni csak az ebédlőben, vagy az osztálytermekben lehet. A menzások az ebéd idején kabátjukat és 
táskájukat az osztálytermükhöz tartozó folyosói szekrényben tegyék le. 

− Az ügyeleti termek használatának rendje: 
− reggeli ügyelet:  700 — 730 a közösségi térben, ügyeletes nevelő: beosztás szerint. 

A tanulók az osztálytermekbe 730 órakor mehetnek. 
− esti ügyelet: 1630 — 1730 a fsz. 40. és/vagy 42. teremben, jó idő esetén, az udvaron. 

Ügyeletes nevelő: beosztás szerint. 

− Testnevelés óra előtt/után a tanulók az alagsori öltözőket használhatják. Az alagsori rácsos ajtó — tanítási és 
tömegsport óra alatti — zárva tartásáról a testnevelő tanárok gondoskodnak. 
A  tornateremben és  a   kondiban   csak   —  utcán   nem   használt   —  sportcipőben   lehet   tartózkodni!   
A tornaterembe enni- és innivalót bevinni tanórán és egyéb rendezvényeken sem lehet! 
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− Az iskolai büfét a tanulók csak a tanítás előtt, az óraközi szünetekben és tanítás után vehetik igénybe. 
Jelző csengő után a gyerekek nem tartózkodhatnak a büfében. Az iskolai büfé nyitva tartása: 730 – 14 
óráig 

 
 

A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként –határozza 
meg. 
A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati rend 
tartalmazza. Az ebben foglaltakat a tanulóknak és az iskola dolgozóinak be kell tartani. 

 
 

4.3 Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje 
 

A pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének beosztását az iskola órarendje és az egyéb 
foglalkozások programja határozza meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő 
(„32 óra”) közötti időtartamban ellátandó feladatokat az intézményvezető határozza meg. 
Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve és a pedagógusok munkaköri leírása tartalmazza. 
A pedagógus a tanítási órái előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni. A hajnali ügyeletet 
ellátó pedagógus 700-kor kezdi munkáját, a reggeli folyosó ügyelet megkezdésének időpontja 730. 
Előre nem látható hiányzás, betegség esetén legkésőbb 745-ig kell ezt jelezni az ügyeletes vezetőnek. 
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak munkaidő beosztását a munkaköri leírásuk 
tartalmazza. 

 
4.4 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

iskolával 
 

4.4.1 Szülők 

– A szülők (hozzátartozók) gyermeküket reggel a porta melletti szülői váróig kísérhetik. 
– Minden tanév első hónapjában az elsős gyerekek szülei gyermeküket elkísérhetik az osztályteremig. 
– A tanítás vagy napközi végén a szülők gyermeküket a szülői váróban várják. 
– Ha a szülő gyermeke tanítójával, tanárával, napközis nevelőjével vagy az iskolavezetés bármely 

tagjával kíván beszélni, ezt előzetes időpont-egyeztetés után megteheti. 
– Ha rendkívüli (előre nem látható) esemény miatt a szülő előzetes egyeztetés nélkül keresi az iskola 

valamelyik dolgozóját, akkor a portásnak ezt minden esetben jelezni kell a házi telefonon az 
iskolavezetésnek. 

 
4.4.2 Látogatók, vendégek 

– Az iskolában ügynöki tevékenység folytatása nem megengedett, ezért ügynökök, árusok az iskolába 
nem léphetnek be. 

– Azok a látogatók, vendégek,(stb.) akik előzetes egyeztetés nélkül kívánnak belépni az épületbe, ezt 
csak engedéllyel tehetik meg. Engedélyt adhat a belépésre: az igazgató, igazgatóhelyettes, a gazdasági 
gondnok vagy az iskolatitkár. Ha egyikük sincs az épületben, akkor a belépés engedélyezése a portás 
mérlegelési jogköre. 
A belépésre, illetve benntartózkodásra szóló engedélyt a portásnak a házi telefonon kell megkérnie. 

– A tanórák látogatására külső személyek részére az igazgató ad engedélyt. 
– A tornatermet bérleti szerződés alapján igénybevevők a foglalkozást megelőző 15 percen belül 

léphetnek be és a foglalkozást követően el kell hagyni az épületet. A használat rendjét a bérbeadási 
szerződés tartalmazza. 

– Az intézményben tartózkodó látogatók, vendégek, javítási, karbantartási munkát végző szakemberek 
a tanítási órát csak különleges esetben az intézményvezető engedélyével zavarhatják meg. 

 
Az iskola épületébe történő be- és kilépést és a benntartózkodást a GAMESZ szabályzata részletezi. 
(„Szabályzat az épületek beléptetési rendjéről”) 
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5. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, 
IDŐKERETEI 

 
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az iskola 
lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét 
és időtartamát a terembeosztással együtt az órarendben rögzítjük. Az egyéb foglalkozásokról naplót kell 
vezetni. 

 
A napközis és tanulószobai foglalkozások 
A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba, illetőleg 
a tanulószobába való felvétel. 
Felügyeletre szorulóknak kell tekinteni azt, akinek mindkét szülője munkába jár. 
Ugyancsak felügyeletre szorulónak kell tekinteni azt a tanulót, akinek szülője beteg, vagy hat éven aluli 
gyermek, illetve beteg hozzátartozó ellátásáról gondoskodik. 
A fentiek szerint felügyeletre nem szoruló tanulók napközi otthonba történő felvételére a szülő kérelme 
alapján a lehetőségek függvényében kerülhet sor. Az iskola arra törekszik, hogy minden szülői kérésnek 
eleget tegyen, s a napközibe minden tanulót felvegyen. 
A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni. Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év 
közbeni igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű (elégséges átlagteljesítményű) tanulók esetében, a 
hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. A szülő a 
gyermeke tanulószobai felvételét év közben is kérheti. 
A napközis és tanulószobai foglalkozásokra az előzetes igényfelmérés májusban, a végleges „jelentkezés” 
szeptemberben történik. 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái: 
– iskolai sportköri foglalkozások, 
– könyvtár 
– diákkör (szakkör, énekkar, művészeti csoport) 
– környezeti nevelés célját szolgáló osztály vagy csoportfoglalkozás, 
– osztályközösség fejlesztő foglalkozás, 
– tanulmányi, szakmai, kulturális vetélkedők, házibajnokság, diáknap, 
– tanulmányi kirándulás 
– korrepetáló foglalkozások 
– tehetséggondozó foglalkozások 
– fejlesztő foglalkozások 
– napközi 
– tanulószoba. 

a) A napközi rendje 
A napköziotthoni foglalkozások a tanítást  követően  kezdődnek  és  1600-ig  vagy  1630-igtartanak. 
Ez idő alatt biztosítjuk a napközis tanulók étkeztetését, levegőztetését, a tanulási órákra történő 
felkészülését, szervezett, ill. kötetlen játékát. 
A napközi ügyelet 1730-ig tart 

b) A tanulószoba szervezése felső tagozaton történik. Tanítási napokon 13–16 óráig működik az erre a 
célra kijelölt tanteremben. 

c) Az énekkar a szorgalmi időszakban órarend szerint rögzített időpontban működik. A tanulók 
kiválasztásáról a tanulók önkéntes jelentkezése után a karvezető dönt. 

d) A könyvtár olvasója lehet minden tanuló és tanár. A könyvtár használatának időpontjait az órarendhez 
igazodva évente alakítjuk ki. Minden olvasó anyagi felelősséggel tartozik a könyvek állapotáért és a 
kölcsönzési határidő betartásáért. 
A könyvtár működési szabályzatát mellékletben csatoljuk. 

e) Az iskolai sportkör (továbbiakban ISK) a tantárgyfelosztás és az órarendi beosztásnak megfelelően 
tart tömegsport foglalkozásokat diákjaink részére. A tanulók sportkörön történő részvétele ingyenes. 
Az iskolai sportköri foglalkozásokon való részvétel a mindennapos testnevelés megvalósításának 
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részét képezik. A különböző sportágakból házibajnokságokat rendeznek, és részt vesznek a kerületi, 
fővárosi versenyeken. Az ISK elnöke rendszeres kapcsolatot tart az iskola igazgatójával. 

f) Az iskola a hagyományainak megfelelő diákköröket hirdeti meg. A tanulók, a szülők és a pedagógusok 
újak szervezését is kezdeményezhetik. 
A szakkörök indításáról a fenntartó által engedélyezett iskolai összóraszám ismeretében az igazgató 
dönt. A szakkörök alapvetően ingyenesek, de a nagy anyag-költséggel működő foglalkozások 
megtartásához szülői hozzájárulást kérünk, mely a nyersanyagok árának egy részét fedezi. Ebben az 
esetben a hozzájárulás mértékét a szülői szervezet és a szakmai közösség véleményének 
meghallgatásával határozza meg az igazgató. 

 
A tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos egyéb szervezési kérdések 

A szakkör, az énekkar, a sportkör vezetőjét az igazgató bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag és 
pedagógiailag felelősek a szakkör, az énekkar és a sportkör működéséért. Éves munkaprogram alapján 
dolgoznak. Az énekkar és színjátszó kör szerepléseit, külső fellépéseit az igazgató engedélyezi. 
A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi rendjének, illetőleg 
az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. A területi és országos 
fordulóra továbbjutott tanulókat és a kísérő pedagógusokat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási 
órákon való részvétel alól. 
Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy a házi versenyeken elért tanulók 
– továbbá az énekkar – eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. 

 
A tanórán kívüli foglalkozások időkerete 

A tanórán kívüli foglalkozások időkerete tanítási évenként változik. Meghatározása függ a fenntartó által 
engedélyezett órakerettől. Rögzítése a tanévre jóváhagyott tantárgyfelosztásban történik. 

 
 

6. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

6.1 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 
– a fenntartóval, 
– a működtető önkormányzattal, 
– az Oktatási Hivatallal, 
– társintézményekkel, 
– szociális és egészségügyi intézményekkel, 
– egyesületekkel, alapítványokkal. 

 
A kapcsolattartást az intézményvezető és helyettesei szervezik. 

A feladatok elosztása iskolánkban: 

Intézményvezető: 
– a fenntartóval, 
– a működtető önkormányzattal, 
– az Oktatási Hivatallal, 
– kerületi általános és középiskolákkal 

 
Felsős igazgatóhelyettes: 

– egyházak, 
– Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zeneiskola 
– Egyesületek, alapítványok 
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Alsós igazgatóhelyettes: 
– Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi Tagintézménye, 
– Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
– Óvodák 
– Magyarországi Montessori Egyesület 

Szaktanárok: 
– sportkapcsolatok (sportegyesületek, Darnyi Úszóiskola, Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont) 
– művészetek (Budavári Művelődési Ház, Szatmárnémeti Gyerekpalota) 
– nyelvtanárok (testvériskolai kapcsolat) 

Iskolatitkár: 
– Iskola egészségügyi szolgálat 
– Munkaegészségügyi szolgáltatás 

 

6.2 A vezetők és partnerszervezetek közötti kapcsolattartás formája és rendje 
 

Kapcsolattartó szervezet formái módja rendszeressége 
intézményvezető fenntartó adat- és információ- 

szolgáltatás, 
beszámolók, 
értekezletek, 
megbeszélések 

írásbeli, szóbeli folyamatos 

működtető gazdasági gondnok 
közvetítésével, 
közvetlenül 

szóbeli, írásbeli, folyamatos 

Oktatási Hivatal adatszolgáltatás, 
pedagógusok 
minősítése, 
tanfelügyelet, 
ellenőrzések 

legtöbbször 
elektronikusan 

alkalomszerű 

oktatási 
intézmények 

rendezvények, 
tanulmányi és 
sportversenyek, 
igazgatói 
értekezletek 

kapcsolattartás 
aktuális 
formájától függ 

 

felsős 
intézményvezető- 
helyettes 

zeneiskola órarend és 
terembeosztás 
összeállítása, 
szolfézs órákkal és 
hangszeres 
zenetanítással 
összefüggő 
feladatok 

szóbeli, írásbeli rendszeres 

egyházak hit- és erkölcstan 
tanítással 
összefüggő 
feladatok 

szóbeli, írásbeli rendszeres 

egyesületek, 
alapítványok 

közös 
rendezvények, 
speciális 
foglalkozások 

szóbeli, írásbeli, 
együttműködési 
megállapodások 

alkalomszerű 

alsós 
intézményvezető- 
helyettes 

Fővárosi 
Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Tagintézményei 

beutalás szakértői 
vizsgálatra, 
szakértői 
vélemények, 

írásbeli rendszeres 
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  felmerülő 
problémák kezelése 

szóbeli és írásbeli  

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálatok 

jelzőrendszer 
működtetése, 
esetmegbeszélés, 
előadásokon való 
részvétel 

írásbeli és szóbeli alkalomszerű 

Óvodák beiskolázással 
összefüggő 
feladatok, szülői 
értekezletek, 
visszajelzés a volt 
óvodások iskolai 
életéről, 

a kapcsolattartás 
aktuális 
formájától függ 

folyamatos 

Magyarországi 
Montessori 
Egyesület 

Konferenciákon, 
rendezvényeken 
való részvétel, nyílt 
órák 

a kapcsolattartás 
aktuális 
formájától függ 

alkalomszerű 

szaktanárok sportkapcsolatok részvétel 
sportversenyeken, 
utánpótlás 
neveléssel 
kapcsolatos 
feladatok 

a kapcsolattartás 
aktuális 
formájától függ, 
együttműködési 
megállapodások, 
pályázatok 

rendszeres 

művészeti 
kapcsolatok 

előadások, 
rendezvények, 
kiállítások, 
utazások 

a kapcsolattartás 
aktuális 
formájától függ 

rendszeres 

testvériskolai 
kapcsolatok 

utazások, 
rendezvények 

a kapcsolattartás 
aktuális 
formájától függ 

rendszeres 

iskolatitkár Egészségügyi 
szolgáltatóval 

Tanulók 
egészségügyi 
vizsgálatokon való 
részvétele 

szóbeli és írásbeli folyamatos 

  Alkalmazottak 
munkaegészségügyi 
vizsgálata 

szóbeli és írásbeli rendszeres 

 

6.3 Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 
 

A pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartásáért az alsós igazgatóhelyettes a felelős. Munkájával 
segíti a szülők kapcsolatfelvételét a szakértői bizottsággal, illetve a nevelési tanácsadás szolgáltatásainak 
igénybevételét, beleértve a kiemelten tehetséges tanulók fejlesztését is. 
Az intézményvezető és helyettesei szervezik a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét a 
pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a szaktanácsadás tekintetében. Az intézményvezető- 
helyettesek és a munkaközösség-vezetők szervezik a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken 
való részvételt. 

 
6.4 Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 

 
A gyermekjóléti szolgálatokkal az alsós igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot. Feladata, hogy megelőzze 
a tanulók veszélyeztetettségét, illetve szükség esetén eljárást kezdeményezzen. Részt vesz a gyermekjóléti 
szolgálat által szervezett megbeszéléseken. Segíti a rászoruló családok kapcsolatfelvételét a gyermekjóléti 
szolgálatokkal. 
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Amennyiben a tanulói igazolatlan hiányzások elérik a jogszabályban rögzített mértéket, az 
osztályfőnökök azt jelezni kötelesek az intézményvezető-helyettesek felé, akik az intézményvezetővel 
egyeztetve kezdeményezik a szükséges eljárás megindítását. 

 
6.5 Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval 

 
Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési törvényben 
előírt szűrővizsgálatok lebonyolítása. A kapcsolattartás és a szűrővizsgálatok megszervezése az 
iskolatitkár feladata. 

 

7. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A 
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének megőrzése, 
öregbítése az iskolai közösség minden tagjának joga és kötelessége is egyben. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket a 
nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű ünnepélyeken, 
rendezvényeken a tanulók és a pedagógusok részvétele kötelező. 

Az ünnepélyeket, rendezvényeket megelőzően az osztályfőnökök ismertetik osztályaikkal a legfontosabb 
tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben való megjelenésre. 

 Szervezeti hagyományok: 

– Tanévnyitó ünnepély; 
– Iskolagyűlések 
– Minden évben nyílt tanítási hét, melyen a szülők betekintést nyerhetnek hétköznapjainkba. 
– Értekezletek (alakuló és tanévnyitó értekezletek, félévkor, év végén értékelő értekezlet, szorgalmi 

időben nevelési értekezlet aktuális témákkal, mikro-értekezletek) 
– Batthyány emlékplakett átadása minden évben a Batthyány-napon. 
– Február végén - március elején nyílt órák a leendő elsősök szüleinek 
– Májusban erdei iskola 
– Osztálykirándulások 
– Nyári táborok 
– Osztályok közötti verseny (egész éves) 
– Ovis programok 
– Pedagógusnapi ünnepség, Kiváló Pedagógus emlékérem 
– Nyolcadikosok ballagása 
– Az Év Sportolója díj átadása 
– Tanévzáró ünnepély 

 Tantárgyi hagyományok 

– Iskolai, kerületi, fővárosi és országos tantárgyi és sportversenyek 
– Több fordulós levelezős versenyek 
– Tantárgyi vizsgák a pedagógiai program előírásai szerint 
 Rendezvények 

– Testvérosztályok kapcsolata 
mikulás napi ajándékozás 
közös program szervezése a Föld Napján 

– Családi Szombat 
– Kétévente iskolai előadás minden osztály szereplésével 
– Iskolai ünnepélyek 

tanévnyitó ünnepély 
október 23. 
március 15. 
ballagás 
tanévzáró ünnepély 

– Iskolai szintű rádiós megemlékezések 
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október 6. koszorúzással egybekötve 
június 4. 
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– iskolai vagy tagozati szintű programok 
kulturális nap 
karácsonyi vásár 
karácsonyi műsor 
farsang 
témanap 
költészet napja 
kihívás napja 
„All Star” gála 
gyermeknap 

 Településhez kötődő hagyományok 

– minden év október 6-án koszorúzás a Batthyány emléktáblánál, a Batthyány örökmécsesnél, valamint 
a Batthyány téren felállított Batthyány szobornál 

 
 

8. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

8.1 Védő, óvó előírások, melyeket a tanulóknak az intézményben való tartózkodás során meg 
kell tartaniuk 

 
A pedagógusok és a tanulók együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos munkavégzést 
előíró rendelkezések betartásáért. Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület 
állagát, berendezését megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre nevelje. 

 
− A tanévnyitó értekezleten a tantestület tagjai, az iskola dolgozói baleset- és tűzvédelmi oktatásban 

részesülnek. A tűz- és balesetvédelmi felelősnek a rendeletben leírtak szerint kell eljárnia 
(adminisztráció, értesítési kötelezettség). 

− Az első tanítási napon az osztályfőnökök baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat, s ezt 
az osztálynaplóban is adminisztrálják. A diákok az ellenőrzőben aláírásukkal igazolják, hogy részt 
vettek az oktatáson. 

− Az orvosi ellátást igénylő balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
− Tűzriadó esetén az igazgatóság tagjai kiüríttetik az iskolát, – tűzriadó esetén az osztályt az éppen 

ott tanító pedagógus kíséri le – és haladéktalanul értesítik a hatóságokat. Az intézmény kiürítésének 
– a tantestület által ismert – "levonulási terv" szerint kell történnie. A levonulási tervet minden 
osztálynaplóba be kell ragasztani és minden folyosón, lépcsőházban el kell helyezni. 
Tanévenként egyszer tűzriadó próbát kell tartani, ezt az osztálynaplókban dokumentálják a 
pedagógusok. 

 
Az iskola nyitva tartásának ideje alatt a tanulók részére minden időpontban pedagógusi (pedagógiai 
asszisztensi) felügyeletet kell biztosítani: 

– A tanítási órák alatt az osztálytanító illetve a szaktanítást végző pedagógus, hiányzás esetén a 
helyettesítő pedagógus. 

– A szünetekben a felső tagozatban a tanév elején meghatározott ügyeleti beosztás szerinti 
pedagógus, az alsó tagozaton az a tanító biztosítja a gyerekek felügyeletét, aki a szünet után 
kezdődő órát tartja. Az ügyeletes tanár hiányzása esetén az ügyeletet az a nevelő látja el, aki őt az 
adott szünet utáni órájában helyettesíti. Ha a helyettesítő nevelő abban a szünetben máshol lát el 
ügyeletet, ebben az esetben a helyettesítőnek jeleznie kell az iskolavezetés felé, hogy az 
iskolavezetés tagja jelölje ki a helyettes ügyelő nevelőt. 

– az alsós Montessori jellegű osztályokban a beosztott pedagógus folyamatos felügyeletet biztosít. 
– A napközi, tanulószoba, a reggeli, illetve esti ügyelet idejében a beosztott pedagógus folyamatos 

felügyeletet biztosít. 
A pedagógus az intézmény területén, és az iskola által szervezett külső programokon, amennyiben olyan 
eseményt észlel, ami veszélyezteti a tanulók testi épségét vagy környezetét, haladéktalanul köteles 
beavatkozni a balesetek megelőzése érdekében. 
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Az iskola valamennyi dolgozójának, amennyiben az iskola épületében bútorzatában, eszközökben 
balesetveszélyes sérülést rongálódást észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell a gazdasági gondnoknak. A 
gazdasági gondnok a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkedik. 
Az intézmény területén szándékosan okozott kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott 
károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az igazgatóhelyettesek és a gazdasági gondnok 
feladata a kár felmérése, és a kártérítés részleteinek szülővel, gondviselővel történő tisztázása. 

 
8.2 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 
Az iskola tanulóinak egészségügyi ellátását biztosítja a kerületben működő védőnői és gyermekorvosi 
hálózat. Az iskolaorvos hetente 1 alkalommal, a védőnő heti 2 alkalommal az iskola épületében rendel. 

– Az iskolafogászaton évente 2 alkalommal szűrővizsgálaton vesznek részt tanulóink. 
– Ortopédiai szűrés évente esedékes. 
– Az ortopédiai szűrés eredményeként egyes diákjaink könnyített, vagy gyógytestnevelési órákon 

vesznek részt. 
– Egyéb szűrővizsgálatokon a hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően vesznek részt a 

diákok. 
Az iskolaorvos és a védőnő az orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, egyéb prevenciós tevékenységek, 
kötelező védőoltások beadásának beosztását munkatervükben rögzítik. 

 
 

8.3 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 

Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai, társadalmi, 
egészségügyi eredetűek, ha azok várható vagy valós következményeire nézve rendkívülinek tekinthetők. 
Ilyen esetben az ügyeletes vezető intézkedései arra irányulnak, hogy a tanulók és az alkalmazottak testi 
épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és környezetében lévő vagyontárgyak védelme a 
lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben biztosítva legyen. 

 
– Rendkívüli események bekövetkeztekor az eseményt észlelő személynek azonnal értesíteni kell 

az iskola igazgatóját vagy igazgatóhelyettesét, esetleges akadályoztatásuk esetén a gazdasági 
gondnokot, és az esemény jellegétől függően a Rendőrséget vagy/és a Mentőket, vagy/és a 
Tűzoltóságot, vagy/és a Polgári Védelem Parancsnokságát. 

– Az iskola dolgozóinak és tanulóinak riasztása elegendő idő esetén a hangosbemondón keresztül 
és a félemeleti harang félreverésével, valamint szaggatott csengetéssel történik. Idő hiányában 
az utóbbi kettő alkalmazásával 

– Ha az esemény miatt szükségessé válik az iskola kiürítése, akkor ez a tűzriadóban megszabottak 
szerint történik. 
A kiürítés kezdetén és az épületből való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell tartani. 

– Az állagmegóvás érdekében tett intézkedések - áramtalanítás, gáz- és víz főcsapok elzárása az 
iskola gondnokának feladata. 

 
A bombariadóról, a hozott intézkedésekről az igazgató rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. 

 
 

9. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka átfogó ellenőrzése, 
az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a pedagógiai munka hatékonyságának növelése. 
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója felelős. Ezen 
túlmenően az intézmény minden dolgozója felelős a maga területén. Az ellenőrzés éves ütemezését az iskola 
munkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével. Az iskola egészét tekintve ellenőrzést végez az 
intézményvezető, saját hatáskörükben az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők. Az 
osztályfőnökök ellenőrzési jogköre az osztályukban folyó nevelő-oktató munkára terjed ki. 

 
Az iskola belső ellenőrzésének területei: 
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1. A tanügyigazgatás területén 
 Dokumentáció (naplók, anyakönyvek, bizonyítványok) 

Felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek, igazgató 
 Ellenőrzők, üzenő-tájékoztató füzetek 

Felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 
 Adategyeztetés, statisztika (étkeztetés, segélyek, bejáró tanulók, magántanulók) 

Felelős: osztályfőnökök, gazdasági gondnok, igazgatóhelyettesek, igazgató 
 Tantárgyfelosztás, órarend 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 
 Hiányzások, mulasztások vezetése, törvényes intézkedések megtétele 

Felelős: osztályfőnökök, igazgató 
 Gyermekvédelmi munka tervszerűsége, intézkedések hatékonysága: 

Felelős: gyermekvédelmi felelős, igazgató 
2. Munkáltatói feladatok területén 

 A dolgozók besorolása, átsorolása, bérkifizetésének ellenőrzése 
Felelős: igazgató 

 Személyzeti munka, megbízások, kereset-kiegészítés, jutalmazás, pótlékok 
Felelős: igazgató 

 Munkaidő betartása, ügyeletek ellátása 
Felelős: igazgatóhelyettesek, igazgató 

 A pedagógiai munkát segítő dolgozók munkája, feladatellátása 
Felelős: igazgatóhelyettesek, igazgató 

3. Épületfenntartással, működtetéssel összefüggő tevékenységek 
 Beszerzések, javítások, állagmegóvás 

Felelős: gazdasági gondnok, igazgató 
 Terem- és szakleltárak ellenőrzése 

Felelős: gazdasági gondnok 
 Biztonságtechnikai előírások betartása 

Felelős: gazdasági gondnok, igazgatóhelyettes, igazgató 
4. A pedagógiai munka egyéb területei 

 Rendszeres egészségügyi ellátás 
Felelős: igazgatóhelyettesek 

 Gyermekbalesetek megelőzése 
Felelős: igazgatóhelyettesek, igazgató, tűz- és balesetvédelmi felelős 

 Tanulók ügyeleti ellátása 
Felelős: igazgatóhelyettesek 

 Az intézményi információáramlás 
Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek, igazgató 

A pedagógiai munka tartalmának és színtereinek ellenőrzése 
1. A tanórák ellenőrzése 

Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes, igazgató 
2. A tanórán kívüli feladatok ellenőrzése 

 napközis csoportok, tanulószoba munkája 
Felelős: igazgatóhelyettesek 

 Diákönkormányzati munka 
Felelős: igazgató 

 Fogadóórák, szülői értekezletek 
Felelős: igazgatóhelyettesek, igazgató 

 Vetélkedők, rendezvények, ünnepségek 
Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettesek, igazgató 

 Erdei iskolák, nyári táborok 
Felelős: igazgatóhelyettesek, igazgató 

 
 

10.A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI 
ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 
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A tanuló fegyelmi felelőssége a tanulói jogviszonyból származó kötelezettség vétkes és súlyos megszegése 
nyomán keletkezik. 
A fegyelmi büntetés kiszabásának együttesen fennálló feltételei: 

– a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség megszegése; 
– a kötelezettségszegés vétkesen - vagyis szándékosan vagy gondatlanságból eredően - történik; 
– a kötelezettségszegés súlyosnak minősül. 

A fegyelmi eljárás lefolytatásához vezető viselkedési, magatartási formákat a Házirend VIII. pontja 
tartalmazza. 

 
10.1 Az egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. 
 

10.1.1 Az egyeztető eljárás célja: 
– A kötelezettségszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése; 
– Megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

10.1.2 Az egyeztető eljárás feltételei: 
– A kötelezettségszegéssel gyanúsított tanuló (kiskorú esetén szülő) írásbeli kérése az eljárás 

lefolytatására. 
– A kérést a fegyelmi jogkör gyakorlójának címezve, a fegyelmi eljárás megindításáról szóló 

értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül kell megküldeni. 
– Szükséges a sérelmet elszenvedő fél (kiskorú esetén szülő) egyetértése, melyet az írásbeli kérés 

megérkezését követő két tanítási napon belül a fegyelmi jogkör gyakorlója szerez be írásban. 
10.1.3 Az egyeztető eljárás lefolytatásának határideje az egyeztető eljárás kérésének az iskolába való 

megérkezésétől számított 15 nap. 
10.1.4 Az egyeztető eljárás tagjainak kiválasztási rendje 

A kiválasztás szempontjai: 
– az egyeztető eljárást csak nagykorú személy vezetheti; 
– Csak elfogulatlan, semleges személy lehet az egyeztető eljárás vezetője 
– A fegyelmi bizottság tagjai nem vehetnek részt az egyeztető eljárásban; 
– A sértett és az elkövetéssel gyanúsított tanuló (szülei) egybehangzóan elfogadják a személyét. 

A felkérhető személyek köre: 
– az iskola pedagógusa, 
– a Nevelési Tanácsadó munkatársa, 
– az oktatásügyi közvetítő szolgálat tagja, 
– szülői szervezet tagja 

Kiválasztására javaslatot tehet: 
– a sértett fél (kiskorú esetén szülő) 
– a sérelmet okozó fél (kiskorú esetén szülő) 
– az érintett tanuló(k) osztályfőnöke(i) 
– a tantestület tagja, 
– az iskolavezetés tagja. 

Kiválasztásának feltétele: 
– a javasolt személy vállalja a feladatot, 
– a sértett és a vétkességgel gyanúsítható fél egyetértése az eljárást lefolytatók személyében 

Az egyeztető eljárást legalább 2, de legfeljebb 3 nagykorú személy folytatja le. A kiválasztás után nekik kell 
megállapodni az egyeztető eljárást vezető személyéről. 

 
Az egyeztető eljárás tagjai kiválasztásának határideje az eljárás kérésének az iskolába való megérkezésétől 
számított öt munkanap. 

 
Az egyeztető eljárásra a sérelmet okozó és a sérelmet elszenvedő fél is meghívhat legfeljebb két támogatót. 
Az egyeztető eljáráson az iskola egy képviselője akkor lehet jelen, ha az iskola is érintett. 

 
10.1.5 Az egyeztető eljárás tagjainak feladata: 
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– a csoportból az eljárást vezető személy kiválasztása 
– az egyeztető eljárás időpontjának meghatározása a jogszabály által meghatározott (az egyeztető 

eljárás kérésének az iskolába való megérkezésétől számított 15 nap) határidőig 
– az egyeztető eljárás lefolytatása. 

tartalma: 
a kötelezettségszegéshez elvezető események feldolgozása, 
azok értékelése, 
a sérelem orvoslása lehetőségeinek feltárása, megfogalmazása, 
a megállapodás feltételeinek, végrehajtásának rögzítése. 

10.1.6 Az egyeztető eljárás lefolytatásának menete 
– Az eljárásban résztvevő sérelmet okozó és azt elszenvedő fél együttes meghallgatása. 
– Ha valamelyik fél igényli, sor kerülhet további meghallgatásra külön-külön is. 
– Javaslattétel a jóvátétel módjára a felek részéről. 
– Megállapodási javaslat megfogalmazása együttesen. 
– A megállapodási javaslat vagy az egyeztetés sikertelenségének írásba foglalása, aláíratása. 

10.1.7 Az írásbeli megállapodás tartalma 
– Az egyeztető eljárás helye, időpontja. 
– Az eljárás lefolytatásában részt vevő személyek neve, lakcíme. 
– Az egyeztető eljárást vezető személy kiválasztásáról az egyeztetésre jogosultak belegyező 

nyilatkozata. 
– A kötelezettségszegéshez vezető körülmények és a kötelezettségszegés rövid összefoglalása. 
– A megállapodás tényének és a sérelem jóvátételének módja és határideje. 
– A megállapodás teljesítésének nyomon követési módja. 
– Sikertelen egyeztetés esetében az eljárás eredménytelenségének ténye. 
– A jóvátétel elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozat megtételének határideje. 
– Nyilvánosságra hozatal módja és köre 

 
10.1.8 Egyéb rendelkezések 

A fegyelmi jogkör gyakorlója az iskola igazgatója. 
Az igazgató felelős: 

– Az egyeztető eljárás lefolytatásáért 
– A technikai feltételek biztosításáért 
– Az egyeztető eljárásban a jogszabályban előírt határidők betartásáért. 
– A megfelelő dokumentációért. 
– Az értesítő levelek kiküldéséért. 

 
10.2 A fegyelmi eljárás felfüggesztése 

Sikeres egyeztető eljárás esetén a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre,   (melyet az 
írásbeli megállapodás tartalmaz), de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. 

 
10.3 A fegyelmi eljárás folytatása 

– Ha a sérelmet okozó vagy azt elszenvedő fél bármelyike nem kéri az egyeztető eljárás 
lefolytatását 

– Ha az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 
– Ha az eredményre vezető egyeztető eljárást követően a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 

elszenvedő fél (kiskorú esetén szülő) írásban kéri a fegyelmi eljárás folytatását. 
– Ha harmadszori kötelezettségszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasítja. 
 

10.4 A fegyelmi eljárás szabályai 

10.4.1 A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell. 
Az értesítés tartalma: 

– A fegyelmi tárgyalás helye és időpontja 
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– Értesítés arról, hogy a fegyelmi eljárás megtartható akkor is, ha a tanuló és szülője a 
tárgyaláson ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg. 

10.4.2 A fegyelmi eljárást a megindítását követő 30 napon belül 1 tárgyaláson be kell fejezni. 

10.4.3 A fegyelmi tárgyalás lefolytatásának menete: 
– A tanulót figyelmeztetni kell a jogaira. 
– Tényállás ismertetése. 
– Bizonyítékok ismertetése 

Bizonyítási eszközök: a tanuló és a szülő nyilatkozata, tanúvallomás, iratok, szemle, 
esetleges szakértői vélemény 

– Fegyelmi határozat meghozatala 
– A határozat szóbeli ismertetése, mely tartalmazza a rendelkező részt és az indoklást. 

A határozat szóbeli ismertetése indokolt esetben legfeljebb nyolc nappal elhalasztható. 
– A tárgyaláson jegyzőkönyvet kell vezetni. 

10.4.4 A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha 
– a tanuló nem követett el kötelezettségszegést; 
– a kötelezettségszegés nem indokolja fegyelmi büntetés kiszabását; 
– a kötelezettségszegés ténye nem bizonyítható; 
– nem bizonyítható, hogy az eljárás alá vont tanuló követte el a kötelezettségszegést; 
– ha a felek egyeztető eljáráson vettek részt, a megállapodásban foglalt határidő lejárt, és a 

sérelmet elszenvedő fél nem kérte írásban a fegyelmi eljárás lefolytatását. 

10.4.5 A fegyelmi határozat 
Tartalma: 

– a határozatot hozó szerv megjelölése, 
– a határozat száma és tárgya, 
– a tanuló személyi adatait, 
– a fegyelmi büntetést, és ha értelmezhető, akkor annak az időtartamát. 

Az indoklásnak tartalmaznia kell: 
– a kötelességszegés rövid leírását, 
– a bizonyítékok ismertetését, 
– a döntés indoklását 

A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell az elsőfokú döntés ellen benyújtható 
fellebbezés módját, határidejét, címzettjét. 

 
 

11. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

11.1 Az elektronikusan előállított papír alapú nyomtatványok 
 

Intézményünkben az alábbi elektronikus úton előállított dokumentumokat használjuk: 
 

– A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 
– A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok 

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

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus 
kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. 
(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki 
kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

– az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
– az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 
– a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
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– októberi statisztika 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató 
aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

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

Iskolánkban digitális naplót nem használunk. 
A tanuló-nyilvántartás, a naplók, törzskönyvek, ellenőrzők, tájékoztatók, bizonyítványok vezetése papír alapú. 

 

12.A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett — tanuló, szülő, alkalmazott — 
megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján. A Pedagógiai Program, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend egy-egy kinyomtatott példánya megtalálható a 
fenntartónál, és az iskola titkárságán. 

 
 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. év december hó 1. napján lép hatályba a nevelőtestület általi 
elfogadásával és az intézményvezető jóváhagyásával. Az SzMSz hatályba lépésével egyidejűleg érvényét 
veszti az előző SzMSz. 
A Szervezeti és Működési szabályzatot meg kell ismertetni 
 az iskola azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, 
 azon alkalmazottakkal, akiket a működtető foglalkoztat, és iskolánkban dolgoznak, 
 azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, és meghatározott körben használják a helyiségeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása valamennyi alkalmazottra és 
tanulóra nézve kötelező, megszegése esetén az intézményvezető intézkedhet, a tanulóval szemben 
fegyelmező intézkedés hozható, illetve fegyelmi eljárás indítható. 
A szabályzatban foglaltakat meg kell tartani az iskolával jogviszonyban nem álló, de azt „használó” külső 
személyeknek is. 

 
Az SzMSz felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetőleg jogszabály-változás esetén. 
Módosítását kezdeményezheti az iskola nevelőtestülete, a diákönkormányzat, a szülői szervezet. A 
kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A módosítás hatályba 
lépéséhez ugyanazokat a legitimációs eljárásokat kell követni, melyeket az SzMSz megalkotása során. 

 
 

Budapest, 2016. június 27. 
 

....................................................................... 
intézményvezető 

 
Záradék 

 
 

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola 
nevelőtestülete határozatképes értekezletén 2016. június 27-én elfogadta, ezt a tényt az igazgató és a 
jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják. 

 
 

................................................ .................................................. ................................................... 
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő igazgató 
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NYILATKOZAT 
 

A Diákönkormányzat képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos 
Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása során, a jogszabályban 
meghatározott kérdésekben véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 
Budapest, 2016. november 11. 

 
 

................................................................. 
Csontos Lídia 

DÖK segítő tanár 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 

A Szülői Szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos 
Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása során, a jogszabályban 
meghatározott kérdésekben véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 
Budapest, 2016. november 7. 

 
 

................................................................. 
Pintes Andrea 

Szülői Szervezet képviselője 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Az Intézményi Tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Budapest I. Kerületi Batthyány 
Lajos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása során véleményezési 
jogunkat gyakoroltuk. 

 
Budapest, 2016. november 7. 

 
 

................................................................. 
Pintes Andrea 

Intézményi Tanács Elnöke 
 

1. számú melléklet 



32  

Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok 
 

1.1 Elnevezése: Budapest 1. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola Könyvtára 
1.2 Székhelye, címe: 1015 Budapest, Batthyány utca 8. 
Telefon/fax: +36-1/2016282 
1.3 Létesítésének időpontja: 1872 
1.4 A könyvtár jellege: zárt 
1.5 A könyvtár bélyegzője: ovális alakú, benne felül a név, alul a cím található 
1.6 A könyvtár elhelyezése: 
A könyvtár az iskola földszint 38. termében található, alapterülete 32 m2. 
1.7. A könyvtár fenntartása és felügyelete 
1.7.1 Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
1.7.2 A fenntartó címe / telefon / fax: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Budapest I. Tankerület, 1011 Budapest Iskola u. 10. 
1.7.3. A könyvtár hálózati módszertani központja a Fővárosi Pedagógiai Szolgáltató Iroda Könyvtára 
1.7..4 Koordinációs központja: az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
1.7.5 Közvetlen felügyelet: Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a 
nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával. 

 
2. A könyvtár meghatározása, feladatai 
Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény (továbbiakban iskola) tanítási, tanulási médiatára, oktatási 
helyszíne és kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógiai és financiális szempontból a működtető 
intézmény szerves része. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai programja megvalósításában, 
másrészt; mint a könyvtári rendszer tagja a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok szerint 
működik. 
Gyűjtőköre igazodik az iskola műveltségi területeihez, képzési irányultságának egészéhez. Gyűjteménye a 
pedagógiai munka eszköztára, azokat az információhordozókat, információkat tartalmazza, amelyeket az 
iskola oktató-nevelő tevékenysége hasznosít. 
2.1 Az iskolai könyvtár alapfeladata: 

- Az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített célok helyi 
megvalósításának elősegítése 

- Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása, a 
gyűjtőköri szabályzat figyelembe vételével 

- Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról 
- Könyvtárhasználati tanórák és könyvtárra épülő szakórák tartása a könyvtárban 
- Az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása 
- A könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek és segédkönyvek kölcsönzését 

is 
- A fenntartó részére statisztikai adatok szolgáltatása. 

2.2 Kiegészítő feladatai lehetnek: 
- Tanórán kívüli egyéni és csoportos foglalkozások tartása, pl.: a délutáni szabadidős tevékenységekhez 

és aktuális iskolai vagy egyéb jeles napokhoz kapcsolódóan 
- Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása – tantárgyi kutatómunkához, szakköri 

tevékenységhez stb. 
- Tájékoztatás más könyvtárak szolgáltatásairól – pl.: a városban működő többi iskola iskolai 

könyvtárainak, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szolgáltatásairól, az Országos 
Pedagógiai Könyvtár anyagairól stb. 

- Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében 
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3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 
 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott 
pedagógiai program határozza meg, állomány-alakítási szempontjait, kereteit a szervezeti és működési 
szabályzat rögzíti. A gyűjtőköri szabályzatnak (ld. melléklet) megfeleltetett könyvtári állomány eszközül 
szolgál a pedagógiai program megvalósításához. 
Az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelői közösség véleményét. Az állomány 
tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és 
feladatrendszerből kell kiindulni, amely meghatározza a könyvtár alapfunkcióját. 

 
4. Az állomány alakítása, gondozása 

 
4.1 Gyarapítás 
Az iskolai könyvtárosok a gyűjteményt a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével fejlesztik. 
Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására szánt összeget 
az iskola költségvetésében kell előirányozni. A gyűjtemény gyarapítására fordítható összeg felhasználásáért a 
két könyvtáros felelős. Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. 
4.2. Számla-nyilvántartás 
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az 
iskola gazdálkodásáért felelős budapesti 1. Tankerület feladata. A beérkezett dokumentumok először könyvtári 
nyilvántartásba kerülnek. A számlára rákerül az egyedi leltári szám és egy példánymásolat a könyvtárban 
marad. 
4.3. A dokumentumok nyilvántartásba vétele 
A dokumentumok a leltárba vétellel egy időben könyvtári tulajdonbélyegzővel, leltári szám feltüntetéssel és 
raktári jelzet jelöléssel kerülnek bevételezésre. Ezen feladatokat a könyvtáros saját hatáskörben köteles 
elvégezni. Leltári nyilvántartásunk jelleg szerint: időleges és végleges. 

 
Végleges nyilvántartás 
A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat végleges nyilvántartásba vesszük. Ez a dokumentumok egyedi 
nyilvántartásba vétele is egyben. 
Ennek általunk is használt formái: 
- leltárkönyv, 
- számítógépes nyilvántartás. 

 
Időleges nyilvántartás 
Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti időtartamra 
(legfeljebb 3 évre) szerez be. 
Összesített: ún. brosúra nyilvántartásba kerülnek: tankönyvek, segédkönyvek, tartalmuk alapján gyorsan avuló 
kiadványok. 

 
5. Az állomány apasztása 
5.1 Az elavult dokumentum selejtezése 
A válogatás a dokumentumok tartalmi értékelése alapján történik, 
a szaktanárok véleményezésének figyelembe vételével. 
5.2 A fölösleges dokumentumok kivonása 
Fölös példány keletkezik, ha: 

- megváltozik a tanterv, 
- változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke, 
- megváltozik a tanított idegen nyelv, 
- módosul, vagy megváltozik az iskola profilja, 
- a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket. 
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5.3. Természetes elhasználódás 
Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek szétestek, használatra alkalmatlanná váltak. Kivonásuk az 
esztétikai nevelés érdekében fontos feladat. 
Mindig mérlegelni kell, mi az olcsóbb megoldás, új példány beszerzése vagy a köttetés. Az eleve megőrzésre 
szánt dokumentumokat nem selejtezzük elhasználódás címén sem. 
5.4 Hiány miatti selejtezés 
Csökken az állomány nagysága, ha a dokumentum: 

- elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült (beázás, tűz, stb.) 
- olvasónál maradt (behajthatatlan) 
- állományellenőrzéskor (leltár) hiányzott 

 
Ezek a dokumentumok az állomány nyilvántartásában még szerepelnek, de ténylegesen hiányoznak. 

 
6. A törlés folyamata 
Az állományőrzés a kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975.(VIII.17) KM-PM számú együttes 
rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározás) és az állományból való törlésről szóló rendelet 
alapján történik. 
A könyvtáros összeállítja a törlésre javasolt dokumentumok listáját. A nyilvántartásból történő kivezetésre az 
engedélyt az iskola igazgatója adja meg. A kivont fölös példányokat felajánljuk az iskola dolgozóinak 
térítésmentesen. A sérült, tartalmilag elavult példányokat az iskola ipari felhasználásra továbbadja. 
A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből, valamint a számítógépes nyilvántartásból mindig az igazgató 
aláírásával ellátott és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik, melynek tartalmaznia 
kell a kivonás okát: rongált, elavult, fölös példány, megtérített vagy behajthatatlan követelés, 
állományellenőrzési hiány, elháríthatatlan esemény. 

 
7. A könyvtári állomány védelme 

– A könyvtáros a rábízott könyvtári állományért, annak rendeltetésszerű működtetéséért – az intézmény 
által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül – anyagilag és erkölcsileg felelős. A 
dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a nyilvántartásból történő kivezetés 
során biztosítania kell. Az állományra vonatkozó előírásokat a működési szabályzatban, a leltári 
felelősséget a könyvtáros munkaköri leírásában rögzíteni kell. 

– A könyvtáros felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret 
felhasználásáért. 

– Az állomány védelme érdekében a könyvtáros távolléte esetén a könyvtár csak pedagógus 
felügyeletével vehető igénybe. A tanulói jogviszony, illetve a munkaviszony megszüntetése előtt az 
esetleges könyvtári tartozást rendezni kell. 

– A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok állapotáért és elvesztésért. Tanulók esetében a szülő a 
felelős. 

– Az iskolában létesített szaktanári és egyéb letéti állományt névre szólóan kell átadni, ezután az átvevő 
felel a dokumentumokért. 

 
Az állomány fizikai védelme 

A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti előírásokat. A könyvtár az ún. „C” 
típusú tűzrendészeti osztályba tartozik. A könyvtárból való távozás előtt be kell zárni a nyílászárókat, és 
áramtalanítani kell. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A helyiségeket rendszeresen takarítani kell. 
A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, szélsőséges 
hőmérséklet), a nem hagyományos dokumentumok megfelelő elhelyezését biztosítani kell. A megrongálódott, 
(rovar, penész, szétesett) dokumentumokat folyamatosan ki kell vonni az állományból. 
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8. Az állomány ellenőrzése (leltározás) 
A leltározás során a gyűjtemény dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással 
(leltárkönyv és számítógépes nyilvántartás). Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok nem 
leltárkötelesek. A leltár menetének részletes kidolgozását a működési szabályzatban rögzíteni kell. A 
könyvtárosnak 6 hónappal a leltár előtt írásban kell kérnie a leltárt. Ütemtervet kell készítenie, amelyet ha 
jóváhagy az igazgató, akkor elrendeli a könyvtár revízióját. Személyi változás esetén az átvevő könyvtáros 
kezdeményezheti. A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a gazdasági 
gondnok, mint az iskolai leltározási bizottság vezetője a felelős. A könyvtáros csak közreműködő lehet a 
leltározásban. 
8.1 A leltározás folyamata: 

- Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni, melyet a leltározás előtt hat hónappal be kell 
nyújtani jóváhagyásra az iskola igazgatójához. 

- Az állományellenőrzést legalább három személynek kell lebonyolítani. 
- Az ellenőrzés módszere: A dokumentumok és az egyedi nyilvántartás összevetése, számítógépes 

ellenőrzés 
- A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró-jegyzőkönyvet, melyet át kell adni az iskola 

igazgatójának. A jegyzőkönyv mellékletei: 
- a leltározás kezdeményezése, 
- a jóváhagyott leltározási ütemterv, 
- a hiányzó-, illetve többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke. 

A jegyzőkönyvet a könyvtáros, személyi változás esetén az átadó és átvevő írja alá. 
 

9. A könyvtári állomány elhelyezése 
A könyvtár az iskola földszintjén található. A könyvtárban egyszerre egy osztálynyi tanuló vehet részt 
könyvtárhasználati vagy egyéb tanórán. 

 
A könyvtárhelyiségekben elhelyezett dokumentumok szabadpolcos rendszerben vannak. 

- kézi- és segédkönyvtár 
- kölcsönözhető állomány 
- audiovizuális dokumentumok 
- brosúrák 
- tankönyvek 
- időszaki kiadványok. 

9.1 Az állomány feltárása 
Az iskolai könyvtári állomány feltárása számítógéppel történik. Az iskolai könyvtár állományáról 
cédulakatalógusok nincsenek, de a tanulók oktatását egy mintakatalógus teszi lehetővé. 
A feldolgozás a SZIRÉN integrált könyvtári program segítségével történik. Jogosultságok: az állomány 
feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését a könyvtáros végzi. 
A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik. 
Minden állományban történt változtatás után napi mentést alkalmazunk. 

 
10. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait és használati rendjét a helyi pedagógiai programnak, a könyvtárhasználati 
tanterveknek megfelelően, a helyi adottságok figyelembevételével szervezi meg. 
Az iskolai könyvtár az iskola nevelőinek és tanulóinak könyvtára. Minden diák, amíg az iskola tanulója, a 
könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen igénybe veheti. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az iskola könyvtára 
nem nyilvános könyvtár, kívülállók által nem látogatható. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele 
díjtalan. Az iskolai könyvtár minden, az iskolába beiratkozott tanulót egyidejűleg a könyvtárba beiratkozottnak 
is tekint, és felveszi a beiratkozottak listájára. 
A tanulók által kikölcsönzött dokumentumokért a szülők vállalnak anyagi felelősséget. 
A könyvtár alapszolgáltatásai: a dokumentumok helyben olvasása, kölcsönzése, és a tanítási folyamat 
keretében csoportos használatuk. 
Az iskolai könyvtárból szeptember 1-től május 15-ig lehet kölcsönözni. 
Az iskolai könyvtár nyitva tartása heti 22 óra, és a hét minden napján nyitva található. Ez az időtartam áll 
rendelkezésre a helyben olvasásra. A könyvtárban tartott tanórák időpontjai ettől nem függnek. 
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 DE DU 
H — 14 — 16 
K 10 — 12 13 — 16 
SZ 9 — 12 13 — 16 
CS 9 — 12 13 — 16 
P — 13 — 16 

 

Az iskolai könyvtár feladata, hogy a tanítási napokon biztosítsa használói (tanulók, pedagógusok, a nevelő, 
oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív alkalmazottak) számára a könyvtárhasználat jogát, 
megfelelő időpontban a nyitva tartást. 
10.1. Alapszolgáltatások: 

 
10.1.1. Helyben használat 
A helyben használat tárgyi (olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi feltételeit az iskolának, 
szakmai feltételeit a könyvtárosnak kell biztosítania. 
A könyvtárosnak szakmai segítséget kell adnia: 

- az információhordozók közötti eligazodásban, 
- az információk kezelésében, 
- a szellemi munka technikájának, alkalmazásában, 
- a technikai eszközök használatában 

 
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatóak: 

- a kézikönyvek, 
- külön gyűjtemény, 

 
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik. Bizonyos 
folyóiratok indokolt esetben kölcsönözhetők. 

 
10.2 Kölcsönzés 
A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a 
kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Könyvtárunkban számítógépes kölcsönzés működik. Az 
alsós tanulóink egyidejűleg legfeljebb2 db dokumentumot kölcsönözhetnek ki 2 heti időtartamra. A felső 
tagozaton szintén 2 db dokumentum kölcsönözhető 2 heti időtartamra. Lehetőség van hosszabbításra. A 
könyvtárhasználónak az elveszett, vagy megrongált dokumentum mindenkori forgalmi értékét kell 
megtérítenie, vagy a dokumentumot beszereznie. 
Előjegyezhetőek az éppen kölcsönzésben lévő könyvek, dokumentumok. 
Indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzés útján elégíthető ki a kérés, melynek nincs költségvonzata. 
A tartós tankönyvkeretből beszerezhető dokumentumok körét, a tankönyvkölcsönzés menetét, módját, 
visszavételét a könyvtárhasználati szabályzatban fogalmazzuk meg. 

 
10.3 Csoportos használat 

- A helyi pedagógiai programban megnevezett könyvtárhasználati órák tartása. 
- A helyi pedagógiai programban megtervezett szakórák a könyvtárban (szaktanár tartja, a könyvtáros 

közreműködik). 
- Tanórán kívüli foglalkozások. 
- A könyvtár helyisége értekezletek számára is igénybe vehető. 

 
10.4 A könyvtár egyéb szolgáltatásai 
Az iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

- Információszolgáltatás 
- Pályázatfigyelés 
- Letétek telepítése (osztálytermekbe, szaktantermekbe – a felelős kollégák augusztus 25-től 

szeptember 10-ig átveszik, és tanév végén leadják) 
- Ajánló bibliográfiák készítése 
- Számítógépes informatikai szolgáltatás (Internet) 
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10.5 A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai: 
- kölcsönzési nyilvántartás 
- könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartása 
- letéti nyilvántartás 
- szakórák, foglalkozások ütemterve 
- statisztikai napló 

 
11. A könyvtár szervezeti felépítése, működése, irányítása 
A könyvtárosi teendőket a könyvtáros látja el. A munkáltatói jogkört a tankerület igazgatója gyakorolja. A 
könyvtáros heti munkaideje: 40 óra 
nyitva tartás: 22 óra 
feldolgozó munka: 13 óra 
iskolán kívüli tevékenység: 5 óra 

 
A könyvtáros munkarendjét, feladatainak részletes megfogalmazását a munkaköri leírás tartalmazza 
12. Az iskolai könyvtár gazdálkodása 
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az intézmény költségvetésben 
biztosítja, melynek elkészítése a Tankerület feladata. 
A mindenkori költségvetés realizálása után az iskola vezetője írásban közli a könyvtárossal a könyvtár éves 
költségvetési keretét. 
A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtáros rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és 
folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 
A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata. 
A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros felelős. Ezért csak a beleegyezésével lehet a 
könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. A vásárolt dokumentumok vételárának kiegyenlítése a Tankerület 
által előírt módon történik. 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 
 

1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 
 

1.1. Általános alapelvek 
Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes arányainak biztosításával 
érhető el a gyűjtemény kívánatos összetétele, informatív értéke, használhatósága. 
Az iskolai könyvtár állományának értékorientáltnak kell lennie, nem csorbulhat a minőségelvűség. 
Értékes szépirodalmat, a tudományos elvárásoknak megfelelő ismeretközlő irodalmat, forrásokat 
gyűjthet csak az iskolai könyvtár. 
A gyűjtemény építése során nem korlátozza a különböző dokumentumtípusok beszerzését, amelyek a 
tananyag hatékonyabb elsajátításához hozzájárulhatnak. 
Arányosan gyűjti a különböző tantárgyak tanulásához, tanításához nélkülözhetetlen dokumentumokat. 
Alapvető szempont, hogy a könyvtár az adott tantárgy, ill. szaktárgy alapját képező tudományterület 
kiadványait enciklopédikus szinten gyűjtse. 
A nyelvi határok vonatkozásában alapvetően a magyar nyelven megjelent források jellemzőek. Az idegen 
nyelvű dokumentumok szerepe főként az idegen nyelvek oktatásában jelentős. 

 
1.1.1. A főgyűjtőkörbe tartoznak: 

- az általános és a szaktárgyak szaktudományainak összefoglaló segédkönyvei, kézikönyvei, 
segédletei, 

- a különböző tantárgyak és szaktárgyak tanulói munkáltatásához szükséges ismeretközlő és 
szépirodalmi források, 

- a tantervek által meghatározott tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen ismeretközlő és 
szépirodalmi dokumentumok, 

- a házi és ajánlott irodalom, 
- a világ- és a magyar irodalom tananyag által meghatározott szerzői művei, 
- a pedagógia és pszichológia enciklopédikus jellegű munkái, 
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- tanári segédkönyvek, kézikönyvek, 
- az iskolában használt tankönyvek, tartós tankönyvek, módszertani segédanyagok, 
- iskolatörténeti dokumentumok, az iskola kiadványai, az iskola tanárainak és nevelőinek szellemi 

termékei, 
- az iskolában folyó munkát szabályozó és támogató jogszabályok, tervezési és oktatási segédletek, 

kiadványok, 
- az iskola belső oktatási és szervezeti dokumentumai, 
- a könyvtári szakirodalom és segédletek. 

 
1.1.2. A mellékgyűjtőkörbe tartoznak: 

- a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái, 
- a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók. 

2. Gyűjtőköri leírás 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból 
- Írásos nyomtatott dokumentumok: 
- Könyv és könyvjellegű kiadványok /segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv/ 
- Periodikumok /hetilap, folyóirat/ 
- Audiovizuális ismerethordozók 
- Hangzó dokumentumok /magnókazetta, CD-lemez/ 
- Hangos-képes dokumentumok, videofelvétel 
- Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók /CD-ROM, multimédia CD/ 
- Egyéb dokumentumok /kéziratok, pedagógiai program, oktatócsomagok/ 

 
3. A gyűjtemény tartalmi összetétele 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt. Teljességgel egyetlen tantárgy, szaktudomány irodalmát sem 
gyűjti. 
Ugyanakkor törekszik, hogy megfelelő válogatással lefedje a tantervek által meghatározott tartalmakat. Az 
iskolában oktatott közismereti tárgyak forrásait középszinten gyűjti elsősorban. Teljességre törekvően 
gyűjti a tanított szakmák középszintű szakirodalmát. A felsőszintű szakirodalom beszerzése csak nagyon 
indokolt esetben, erős válogatással, többnyire hiánypótlással történik. 

4. Az iskolai könyvtár állományrészei 
4.1. – kézikönyvtár, 
4.2. – kölcsönzési állomány: ismeretközlő irodalom, 
4.3. - kölcsönzési állomány: szépirodalom, 
4.4. – pedagógiai gyűjtemény, 
4.5. – könyvtári szakirodalom, 
4.6. – iskolatörténeti gyűjtemény, 
4.7. – időszaki kiadványok gyűjteménye, 
4.8. – nem nyomtatott dokumentumok gyűjteménye, /audiovizuális és számítógéppel olvasható 

ismerethordozók/, 
4.9. – muzeális gyűjtemény, 
4.10. – tankönyvtár, 
4.11. – egyéb /zenemű, - hangtár, nyelvi gyűjtemény/. 

Az állomány tartalmi bemutatása 
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4.2. Ismeretközlő irodalom /kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész/ 
 

A gyűjtés terjedelme Beszerzési 
példány 

A gyűjtés mélysége 

Kis-, közép és nagyméretű alap-, közép- és felsőszintű 
általános lexikonok és általános enciklopédiák 

1 teljességre törekvően 

A tudomány, a kultúra, a hazai és egyetemes 
művelődéstörténet alapszintű és középszintű elméleti és 
történeti összefoglalói 

1 teljességgel 

Életrajzi lexikonok, ki kicsodák 1 teljességgel 
Egy nyelvű és többnyelvű szótárak, /értelmező szótárak, 
helyesírási szótár, idegen szavak szótára, etinológiai, 
nyelvtörténeti, szinonima szótár, tájszótár/ 
A tanított idegen nyelvek nagyszótára, kéziszótára, 
kisszótára 

1 
 
 

tanulócsoport 
onként 

mindenkinek 

teljességgel 
 
teljességre törekvően 

A tantárgyakhoz kapcsolódó tudományok segédkönyvei 
/szaklexikonok, -enciklopédiák, kronológia, határozók, 
fogalomgyűjtemények, középszintű szakirányú 
segédkönyvek 

1 teljességgel 

A tantárgyak szaktudományi elméleti és történeti 
összefoglalói középszintű 

1 teljesség igényével 
válogatva 

Munkáltató eszközként használatos művek 
középszintű 

1 válogatva 

A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyag 
kiegészítését szolgáló ismeretterjesztő művek 
középszintű 

1 teljességgel 

Az iskola tantervei 1 teljességgel válogatva 
Pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket 
tartalmazó kiadványok 

1 válogatva 

Az iskolában oktatott nyelvek tanításához 
felhasználható idegen nyelvű segédletek 

1 teljességgel 

Az iskolának helyet adó település helytörténet, - 
ismereti formái 

1 válogatva 

Az iskolatörténettel, az iskola életével, ifjúsági 
szervezeteivel, névadójával foglalkozó dokumentumok 

1 kiemelten teljességgel 

 
4.3. Szépirodalom 

A tantervi és értékelési követelmények által meghatározott antológiákat, házi olvasmányokat, 
szerzői életműveket teljességgel, a tanulók személyiség fejlődését, olvasóvá nevelését 
előmozdító értékes irodalmat pedig kellő válogatással kell gyűjteni az életkori sajátosságokat 
figyelembe véve. 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési 
példányszám 

A gyűjtés mélysége 

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ- és a 
magyar irodalom bemutatása 

1 a teljesség igényével 

A helyi tanterv által meghatározott házi és ajánlott 
olvasmányok 

5 tanulónként 
ill. 10 

tanulónként 1 

kiemelt teljességgel 

A tananyagban szereplő klasszikus és kortárs szerzők 
válogatott művei, gyűjteményes kötetei 

 teljességgel 

A nemzetek irodalmát reprezentáló klasszikus és 
modern antológiák 

 válogatással 
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Nevelő célzattal ajánlható, esztétikai értéket képviselő, 
de a tananyagban nem szereplő klasszikus és kortárs 
alkotók művei. 

 erős válogatással 

Regényes életrajzok, történelmi regények különösen a 
tananyag mélyebb, élményszerű megismeréséhez 

1 erős válogatással 

Az iskolában tanított nyelveken a nyelvtudás szintjének 
megfelelő, könnyebben érthető olvasmányok 

 teljességgel válogatva 

 

4.4. Pedagógiai gyűjtemény 
- a pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei /pedagógiai lexikonok, pszichológiai 

szakszótár, enciklopédia, fogalomtárak/, 
- egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások, 
- a családi életre neveléssel, személyiség formálással kapcsolatos művek, 
- tanulás-módszertani munkák, 
- közoktatás-politikai alapdokumentumok 
- a szociológia, oktatásügyi, statisztika, jog és a közigazgatás művei 
- szakstatisztikák, oktatási jogszabályok 

 
4.5. Könyvtári szakirodalom /a könyvtáros tanár segédkönyvtára/ 

- az iskolai könyvtárral kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, módszertani kiadványok, 
- a könyvtár-szakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek /általános-, pedagógiai-, tantárgyi 

bibliográfiák/ ajánló irodalomjegyzék. 
- az állománygondozáshoz szükséges alapjegyzékek, 
- könyvtár-pedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok, 
- könyvtártani összefoglalók, a könyvtári feldolgozó munkához szükséges szabványok, táblázatok, 

segédletek, szakmai kézikönyvek, 

 
4.6. Iskolatörténeti gyűjtemény 

Elemei: 
- az iskola történetére és életére vonatkozókülönböző dokumentumok iskola pedagógiai dokumentumai, 
- az iskola által kiadott évkönyvek 
- az iskola névadójáról szóló források ill. a névadó életműve 

 
4.7. Időszaki kiadványok /periodikumok, évkönyvek gyűjtemények 

Tartalmi csoportjai: 
- a tantárgyi programok követelményeihez kapcsolódó szakfolyóiratok, ismeretterjesztő, irodalmi 

folyóiratok, számítástechnikai folyóiratok, 
- nyelvtanuláshoz szükséges idegen nyelvű folyóiratok, 
- tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok, 
- pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, 
- könyvtári, könyvtárpedagógiai szaksajtó, 
- évkönyvek. 

 
4.8. Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható ismerethordozók: 

A tantárgyi programoknak megfeleltetett nem nyomtatott dokumentumokból válogatva. A tananyag 
szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását, a közhasznú, közérdekű tájékozódást segítő 
anyagok gyűjteménye. 

 
Főbb elemei: 
a különböző tantárgyak tananyagának hatékonyabb elsajátításához, a tantervek által meghatározott 
videofilmek, CD-lemezek, multimédia CD-K, számítógépes programok, oktatócsomagok. 

4.9. Muzeális gyűjtemény: 
A muzeális értékű állományt az iskola köteles épségben, hiánytalanul megőrizni. Az 1945 előtti 
gyűjtemény nem selejtezhető. 
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4.10. Tankönyvtár 
A törvényi rendelkezések által az iskolai könyvtár feladatkörébe utalt ellátási feladat miatt a könyvekre 
vonatkozó szabályok érvényes 

 
Könyvtárhasználati szabályzat és könyvtári házirend 

A meghatározó helyi rendelkezéseket a HÁZIREND tartalmazza, s minden könyvtárhasználó rendelkezésére 
áll. 
A könyvtári házirend a következőket tartalmazza: 
- a könyvtár használatára jogosultak körét, 
- a használat módjait és feltételeit, 
- a kölcsönzési előírásokat, 
- a nyitva tartás és kölcsönzés idejét, 
- az állomány védelmére (fizikai és jogi) vonatkozó rendelkezéseket. 

 
Könyvtárhasználati szabályzat 

 

1. Jogok és kötelezettségek 
1.1 A könyvtár használóinak köre 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az 
iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi szolgáltatások: 
- Kölcsönzés 
- Könyvtári gyűjtemény helyben használata 
- Információ a könyvtár és más könyvtárak szolgáltatásairól 

1.2 Egyéb szolgáltatások 
- Internet használat minden tanulónak ingyenes 

1.3 Beiratkozás 
Kölcsönözni csak beiratkozás után lehetséges. A beiratkozás ingyenes. 
Beiratkozáskor a következő adatokat kell felvenni: 

- az olvasó neve, osztálya, osztályfőnöke, lakcíme 
- ha az olvasó adataiban változás történik, errről 15 napon belül az iskolatitkár írásban értesíti a 

könyvtárost. 
- az olvasó beiratkozáskor aláírja a belépési nyilatkozatot. 

1.4 A könyvtári szolgáltatás igénybevételének feltételei, kölcsönzési szabályok 
- Minden beiratkozott olvasó jogosult a könyvtárból kölcsönözni. 
- A kölcsönözhető állomány szabadpolcon található, a dokumentum kiválasztható. 
- Csak helyben használhatóak a következő dokumentumok: kézikönyvek, különleges kiadványok, audio 

CD, CD-ROM, DVD, Videófilm, térképek, 
- Részlegesen (csak órára, foglalkozásra) kölcsönözhetőek: atlaszok, feladatgyűjtemények, szótárak. 
- Egy olvasó egyidejűleg maximum 2 db dokumentumot kölcsönözhet. 
- A dokumentumok kölcsönzési időtartama 14 nap. Hosszabbítás 1 alkalommal, kivételesen indokolt 

esetben 2 alkalommal. 
- Tanév végén minden dokumentumot vissza kell hozni a könyvtáros által megjelölt időpontig. 
- A kölcsönzött dokumentumok állapotáért a kölcsönző anyagilag felelős. Elvesztés vagy 

megrongálódás esetén köteles megtéríteni a teljes árát. 
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Katalógus-szerkesztési szabályzat 
 

1. A könyvtári állomány feltárása 
 

A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentumleírás) és tartalmi (osztályozás) 
feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 
Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza: 
- raktári jelzetet, 
- a bibliográfiai leírási és besorolási adatokat, 
- ETO szakjelzeteket, 
- tárgyszavakat. 

 
1.1. A dokumentum leírás szabályai 
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és biztosítsa 
a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása mindenkor az 
adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek 
elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra azonban ugyanazok a szabályok érvényesek. 

 
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

 
- főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 
- szerzőségi közlés 
- kiadás sorszáma, minősége 
- megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 
- oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret 
- (sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám) 
- megjegyzések 
- kötés: ár 
- ISBN-szám 

 
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási adatok megválasztását 
szabványok rögzítik. 

 
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

 
- a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe), 
- cím szerinti melléktétel (a mű címe, kivéve, ha semmitmondó vagy általános 

jelentésű szó) 
- közreműködői melléktétel (szerkesztő, összeállító, válogató, átdolgozó) 
- tárgyi melléktétel 

 
1.2. Osztályozás 

 
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó. 

 
1.3. Raktári jelzetek 
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A 
szépirodalmat Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el. 
1.4. Az iskolai könyvtár katalógusai (2009-es évvel lezárva) 
A tételek belső elrendezése szerint: 

- a betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján) 
- raktári katalógus 

Dokumentumtípusok szerint: 
- Könyv 

Formája szerint: 
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- cédula, 
- számítógépes (SZIRÉN program) 

A cédulaszükségletet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján állapítjuk meg. 

Raktári katalógus: 

A raktári katalógus a könyvtár helyrajzi nyilvántartása, tükrözi az állomány felállítási rendjét. Minden esetben 
a raktári lapon jelöljük a dokumentumokról elhelyezett katalóguscédulák helyét. 

 
Betűrendes leíró: 

 
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik (ld. Besorolási 
adatok). 

 
Szakkatalógus: 

 
Számítógépes feltárás, SZIRÉN program alapján. 

 
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők: 

 
- az észlelt hibák azonnali kijavítása, 
- törölt művek cédulájának kiemelése. 

 
Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes feltárással vesszük 
nyilvántartásba. A SZIRÉN program megvásárlása óta a régi anyag számítógépes nyilvántartása folyamatosan 
történik. A könyvtár korábbi katalógusai 2009–el bezárólag lezártak, azóta a számítógépes feldolgozással kerül 
minden dokumentum feldolgozásra. 

 
A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása: 
A program elnevezése: SZIRÉN integrált könyvtári rendszer (Szirén9.0) 
Készítők neve: Mohai Lajos 
Üzembe helyezés dátuma: 2009. 
A program a mindenkori könyvtáros gépén fut. 
Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését Sárközi László iskolai könyvtáros 
végzi. 
A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik 
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A tartós tankönyvek kezelési szabályzata, tankönyvtári szabályzat 
 

Alapfogalmak (a 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletben a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről leírtak alapján) 
a) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben elhelyezett, de a 
tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható feladatlapon kell az előírt feladatot 
megoldania, 
b) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus 
formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány, amely 
alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv tananyagának gyakorlását, elsajátítását, 
alkalmazását elősegítse, 
c) könyvhöz kapcsolódó kiadvány: szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, képletgyűjtemény, 
táblázatgyűjtemény, képgyűjtemény, atlasz, kottakiadvány, feladatlap, lexikon, hangfelvétel vagy 
audiovizuális mű, szótár, tananyagelem, oktatóprogram, feladatbank, továbbá az a szerzői jogi védelem alá 
eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített és a 16/2013. (II. 28.) EMMI 
rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány és digitális tananyag, amelynek az 
alkalmazása nélkül a kapcsolódó tankönyv ismeretei nem sajátíthatók el; amelynek alkalmazása 
nélkülözhetetlen valamely műveltségi terület, műveltségi részterület, modul, valamint szakképzési szakterület, 
szakképzési részszakterület, modul ismeretanyagának átadásához, feldolgozásához, 
d) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói jogviszonyban álló 
tanuló részére az iskola által ingyen, vagy térítés ellenében átadott, legalább három hónapon át használt, majd 
a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv, 
e) tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem 
tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele megfelel a rendeletben 
meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók 
legalább négy tanéven keresztül használják. 

 
1. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvellátás rendjéről: 

 
 2012. évi CXXV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. Törvény módosításáról 
 16/20013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvé nyilvánítás, a támogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről. 
 

A tankönyvek rendelésénél iránymutató az Oktatási Hivatal által közzétett hivatalos tankönyvjegyzék, melyet 
folyamatosan felülvizsgál, illetve a Könyvtárellátó Vállalat, a KELLO tankönyvrendelési adatbázisa. 

 
2. Iskolánk az alábbiak szerint tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének: 

 
1. Az ingyenes tankönyvek használatára jogosult tanulók az iskolai könyvtár nyilvántartásába vett 

tankönyveket kapják meg használatra. 
2. Az ingyenes tankönyvhasználatra jogosult tanulók arra az időtartamra kölcsönözhetik ki a 

tankönyveket, ameddig az adott tantárgyat tanulják. Ha az ingyenes tankönyvtámogatással kapott 
könyvet már nem használja a tanuló a további tanulmányaihoz, akkor az adott tanév végéig, de 
legkésőbb június 15-ig vissza kell juttatni a könyvtárba. 

 
3. A tartós használatra szánt tankönyvek és egyéb dokumentumok kezelése 

 
3.1 A tartós használatra szánt tankönyvek és egyéb kiadványok (munkafüzet, gyakorlókönyv) elhelyezése az 
állomány többi részétől elkülönülten történik. 

 
A tankönyvek időleges megőrzésre beszerzett dokumentumok, mivel a fokozott igénybevétel miatt igen rövid 
idő alatt tönkremennek. 
A megrongálódott könyvek az oktatásban nem használhatóak, az állományból való selejtezésükről szükség 
szerint gondoskodni kell. Az időleges megőrzésű dokumentumokra nem vonatkoznak a 3/1975. (VIII. 17.) 
KM-PM együttes rendelet szabályai a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból 

történő törlésről. 
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3.2 A kölcsönzés rendje 
 

Az ingyenes tankönyvek használatára jogosult tanulók a tanév során használt tankönyveket és 
feladatgyűjteményeket szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. 

 
Az ingyenes tankönyvek használatára jogosult tanulók a könyvek átvételét a névre szóló „Csomaglistán” 
ismerik el. A „Csomaglista” adatai: az egyes kiadványok címe, azonosítója, értéke, a tankönyvcsomag 
összértéke, az átvétel dátuma van feltűntetve. 
A tanulók és szüleik aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a 
nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. 

 
A nyilatkozat szövege a „Csomaglistán”: 

 
„Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

• Az iskolai könyvtárból a … tanévre kaptam a tartós tankönyvi keretből beszerzett könyveket, melyet 
átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam. 

• „…” év június 15-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket 
• A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elhagyom, akkor 

azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg 
kell téríteni.” 

 
A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben felvett 
tankönyveket a könyvtárban leadni. 
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 
származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni vagy újat vásárolni. 
Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó 
értékcsökkenést. 

 
A kölcsönzött, de elveszített vagy megrongálódott könyvek helyett – a tanuló vagy a szülő által – vásárolt 
könyvek beszedéséért a könyvtáros-tanár a felelős. 

 
A behajthatatlan, rongált, valamint a rendeltetésszerű használat során elhasználódott dokumentumokat az 
intézményvezető engedélyével tanévenként le kell selejtezni. 

 
4. A tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése 

 
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli a tartós tankönyveket, egy Excel adatbázisban „Tankönyvtár” 
elnevezéssel, melynek célja az ingyenes tankönyvellátás költség hatékony biztosítása. A tankönyvtári 
állomány figyelemmel kísérése, a tervezhetőség hatékonyságának fokozása. 

 
A tankönyveket összesített nyilvántartásba kell venni, mivel a hagyományos egyedi leltári egyedi azonosító 
számos nyilvántartás a tankönyvek esetében nem alkalmazható. Az egyedi leltározás időigényes, több ezer 
könyv esetében a tanévkezdéskor kivitelezhetetlen. Az időleges megőrzés sem teszi indokolttá az egyedi 
leltárba vételt. A kifutó évfolyamokon (2. – 8. évfolyam) használt könyvek a feljövő évfolyamok könyveitől 
eltérőek lesznek. A csoportos leltárkönyvben, Excel táblázatban rögzíteni kell a tartós tankönyvek 
gyarapodását, törlését, összesítését. 

 
1. A tankönyvtári állomány azon része, mely nem minősül tartós tankönyvnek, a „belépő” elsős 

évfolyam esetében csoportos, egyszerűsített, úgynevezett sommás leltárkönyvben kerül 
rögzítésre. A tartós tankönyvek egyedi azonosító jelet (T), illetve számot kapnak, könyvtári pecsét 
kerül a címlapjukra, valamint a kötéstábla belső oldalára egy cédula, hogy az adott tanévben ki 
használta az adott könyvet. A szőlő-gondviselő a „Csomaglista” alján aláírásával igazolja, hogy a 
tankönyvcsomagot átvette, a használatra vonatkozó szabályokat elfogadta. 

 
2. A második évfolyamtól fölfelé, a „kifutó” évfolyamok esetében a normatív támogatásból 

finanszírozott és rászorultság alapján ingyenes tankönyvhasználatra jogosult tanulók tartós 
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tankönyveiről csoportos címleltár készül. A szülő-gondviselő a „Csomaglista” alján aláírásával 
igazolja, hogy a tankönyvcsomagot átvette, a használatra vonatkozó szabályokat elfogadta. A 
tartós tankönyvek egyedi azonosító jelet kapnak (TR), könyvtári pecsét kerül a címlapjukra, 
valamint a kötéstábla belső oldalára egy cédula, hogy az adott tanévben ki használta az adott 
könyvet. 

 
Az összesített leltárkönyvben fel kell tüntetni: 
- Sorszám: olyan azonosító szám, mely kiegészül az Fgy. vagy Br. rövidítéssel 
- Keltezés: a leltározás dátuma 
- Kiadvány azonosító adatai 
- Beszerzés módja: vétel, ajándék stb. 
- Darabszám 
- Ár 

 
5. Kártérítés 

 
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., 
továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, 
hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke 
ennek megfelelően: 

 
• az első év végére legfeljebb 25 %-os 
• a második év végére legfeljebb 50 %-os 
• a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 
• a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a 
kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának 
megtéríteni. 

 
Módjai: 

 
1. ugyanolyan könyv beszerzése 
2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára 

 
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a 
tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a 
tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, 
illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

 
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok, 
feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 
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Záró rendelkezés 
 

A nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni az iskolai könyvtár 
működési rendjét, tehát az iskolai könyvtár Működési Szabályzata az iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatának mellékletét képezi. 
A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtárosra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők körére és mindazokra, 
akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek. 
A szabályzat gondozása a könyvtáros feladata, aki köteles a jogszabályok változása esetén, valamint az iskolai 
körülmények megváltozása miatt szükséges módosításra javaslatot tenni. 
A szabályzat módosítását az iskola igazgatója a jogszabályban előírtak alapján kezdeményezheti. 
Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 

 
Záradék: Az iskolai könyvtár Szervezetei és Működési Szabályzatát, mint az iskola SzMSz-ének részét a 
nevelőtestület megismerte, egyetértő véleményét kinyilvánította. 
Budapest, 2016. június 27. 

 
 
 
 

................................................................. 
Sárközi László 

könyvtáros tanár 
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2. számú melléklet 
 

Munkaköri leírás – minták 
 

1.  Jogszabályi hivatkozások mindenkinek 

Munkakörre vonatkozó jogszabályok: 
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 
Munkavégzés helye: Budapest I. kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola 

1015 Budapest, Batthyány utca 8. 
Munkaidő: 

 
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan 
százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. A teljes 
munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb 
foglalkozások megtartása rendelhető el, melyet a tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás tartalmaz. A kötött munkaidő 
fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói 
felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. (Nkt. 62. § (5) és (6)). 

 
A pedagógus a napi kötött munkaidejének megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni. A munkából való rendkívüli 
távolmaradását és annak okát haladéktalanul, de legkésőbb az adott munkanapon 745 óráig köteles jelenteni az iskola vezetősége 
felé. Tanóra vagy foglalkozás elhagyása csak az intézményvezetőtől kapott engedély alapján lehetséges. 

 
Szabadság: 

 
Pedagógus munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság, ill. évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti 
meg a pedagógust, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az oktatással, neveléssel 
összefüggő munkára igénybe vehet a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 30. §-ában leírtak szerint: 

a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés céljából, 
b) a nevelési-oktatási intézmény működési körébe tartozó nevelés, oktatás céljából, 
c) illetve, ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi időben, óvodapedagógus esetében - a június 

1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak kivételével - a nevelési évben adják ki. 
A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok, amelyek 
idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető. 
A pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári 
szünetben kell kiadni. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, 
a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell 
kiadni. 

 
A pedagógus munkaköri kötelessége: Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. tv., az oktatási intézmény Pedagógiai 
Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, egyéb belső szabályzatai, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület 
határozatai, továbbá az intézményvezető, ill. az intézményvezető-helyettesek a munkakörrel kapcsolatos utasításai alkotják. 
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2.  Tanító - Montessori 
 

Munkavállaló neve: ………………………………………. végzettsége: Általános iskolai tanító, 
Szakvizsgázott Montessori ped. 

Munkakör megnevezése: tanító 
Heti munkaidő: 40 óra ebből kötelező óra: heti … óra kötött munkaidő: heti …… óra 
Fizetési besorolása: 

 
 Közvetlen felettese: pedagógiai szakmai munkáját a Montessori munkaközösség-vezetője segíti és ellenőrzi, feladatait az alsós 

igazgatóhelyettes általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 
 

 Munkaköréhez tartozó feladatok és felelősségek: 

– A … osztály osztálytanítója. 

– A … osztályban tanítja a tantárgyfelosztásban meghatározott tantárgyakat egésznapos iskola/iskolaotthonos rendszerben. 

– Az iskola helyi tantervének megfelelően, határidőre elkészíti tanított tantárgyaira vonatkozó tanmeneteit. 

– A Montessori-jellegű tanítási módszernek megfelelően előkészíti, szervezi, ellenőrzi a gyerekek egyéni haladási 
ütemének megfelelő foglalkozásokat. 

– Felelős a pedagógiai programban rögzített értékelési rendszer betartásáért, és a szöveges értékelő lapok naplóban és 
ellenőrzőben, törzslapon és bizonyítványban történő megfelelő adminisztrálásáért. 

– Felelős az osztálynapló értékelési és haladási részeinek megfelelő vezetéséért. 

– Részt vesz a tanórán kívüli kulturális, közösségi és szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában. 

– Az osztály munkaterve szerint szervezi és vezeti a tanórán kívüli foglalkozásokat. 

– Részt vesz az iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének, SzMSz-ének, Házirendjének kidolgozásával, 
felülvizsgálatával, módosításával összefüggő feladatok ellátásában. 

– Részt vesz a Montessori munkaközösség éves munkatervének összeállításában. 

– A munkaközösség és az iskolai éves munkatervben rögzített feladatvállalásáért felelős, részt vesz a munkatervben 
szereplő iskolai rendezvényeken. 

– Az ügyeleti beosztásnak megfelelően részt vesz a tanulók felügyeletének ellátásában. 

– Adminisztratív feladatait hiánytalanul ellátja. (tanított óráinak beírása, helyettesített órák beírása, hiányzók, stb.) 

– Kötelező iskolaegészségügyi vizsgálatokra kíséri a gyerekeket. 

– Felméri, és folyamatosan figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és egyéb problémákkal küzdő 
gyerekeket, és segíti őket, szükség esetén a megfelelő szakember bevonásával. 

– Felelős a Montessori-eszközök és egyéb pedagógiai eszközök megóvásáért, bővítéséért, rendezett átadásáért. 

– Felelős az általa használt oktatástechnikai eszközök biztonságos működtetéséért, megóvásáért. 

– Felelős az I. emelet ... osztályterem dekorálásáért, állapotáért. 

– A munkaközösségen belül azonos tantárgyat tanító kollégáival egyeztetve, határidőre elkészíti a következő tanévi tanári 
és tanulói tankönyvigényét. 

 
Kapcsolatok: 

– Részt vesz a nevelőtestület rendezvényein, aktívan törekszik az iskola céljainak megvalósítására. 

– Részt vesz munkaközösségi megbeszéléseken, tagozat megbeszéléseken, nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleten. 

– Szülői értekezleteken, fogadó órákon, illetve szülői megkeresésre, valamint ha pedagógiai munkája során szükségessé 
válik, személyes kapcsolatot tart a szülőkkel. 

– Kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadó munkatársaival (pszichológus, logopédus szükség szerint) 

– Szükség szerint kapcsolatot tart az iskola fejlesztőpedagógusával. 

– Napi kapcsolatot tart az osztályában tanító kollégáival és a pedagógiai asszisztenssel. 

 Járandóságok: 

– A Pedagógus életpályamodell szerint meghatározott alapilletmény. 

– Osztályfőnöki pótlék. 
 

Budapest, év/hónap/nap 
igazgató 

 

Átvettem: ………………………………………. 
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3.  Tanító – sportos szemléletű 
 

Munkavállaló neve: …………………………………. végzettsége: Általános iskolai tanító 

Munkakör megnevezése: tanító 
Heti munkaidő: 40 óra ebből kötelező óra: heti … óra kötött munkaidő: heti ….. óra 
Fizetési besorolása: 

 
 Közvetlen felettese: pedagógiai szakmai munkáját az alsós munkaközösség-vezetője segíti és ellenőrzi, feladatait az alsós 

igazgatóhelyettes általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 
 

 Munkaköréhez tartozó feladatok és felelősségek: 

– A … osztály osztálytanítója. 

– A … osztályban tanítja a tantárgyfelosztásban meghatározott tantárgyakat. 

– A tantárgyfelosztás szerint napközis tanítói feladatokat is ellát. 

– Az iskola helyi tantervének megfelelően, határidőre elkészíti tanított tantárgyaira vonatkozó tanmeneteit. 

– Felelős a pedagógiai programban rögzített értékelési rendszer betartásáért, és a szöveges értékelő lapok naplóban és 
ellenőrzőben, törzslapon és bizonyítványban történő megfelelő adminisztrálásáért. 

– Felelős az osztálynapló értékelési és haladási részeinek megfelelő vezetéséért. 

– Részt vesz a tanórán kívüli kulturális, közösségi és szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában. 

– Az osztály munkaterve szerint szervezi és vezeti a tanórán kívüli foglalkozásokat. 

– Részt vesz az iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének, SzMSz-ének, Házirendjének kidolgozásával, 
felülvizsgálatával, módosításával összefüggő feladatok ellátásában. 

– Részt vesz az alsós-napközis munkaközösség éves munkatervének összeállításában. 

– A munkaközösség és az iskolai éves munkatervben rögzített feladatvállalásáért felelős, részt vesz a munkatervben 
szereplő iskolai rendezvényeken. 

– Az ügyeleti beosztásnak megfelelően részt vesz a tanulók felügyeletének ellátásában. 

– Adminisztratív feladatait hiánytalanul ellátja. (tanított óráinak beírása, helyettesített órák beírása, hiányzók, stb.) 

– Kötelező iskolaegészségügyi vizsgálatokra kíséri a gyerekeket. 

– Felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és egyéb problémákkal küzdő 
gyerekeket, és segíti őket, szükség esetén a megfelelő szakember bevonásával. 

– Felelős az általa használt oktatástechnikai eszközök biztonságos működtetéséért, megóvásáért. 

– Felelős az I. emelet … osztályterem dekorálásáért, állapotáért. 

– A munkaközösségen belül azonos tantárgyat tanító kollégáival egyeztetve, határidőre elkészíti a következő tanévi tanári 
és tanulói tankönyvigényét. 

 
Kapcsolatok: 

– Részt vesz a nevelőtestület rendezvényein, aktívan törekszik az iskola céljainak megvalósítására. 

– Részt vesz munkaközösségi megbeszéléseken, tagozat megbeszéléseken, nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleten. 

– Szülői értekezleteken, fogadó órákon, illetve szülői megkeresésre, valamint ha pedagógiai munkája során szükségessé 
válik, személyes kapcsolatot tart a szülőkkel. 

– Kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadó munkatársaival (pszichológus, logopédus szükség szerint) 

– Szükség szerint kapcsolatot tart az iskola fejlesztőpedagógusával. 

– Napi kapcsolatot tart az osztályában tanító kollégáival. 

 Járandóságok: 

– A Pedagógus életpályamodell szerint meghatározott alapilletmény. 

– Osztályfőnöki pótlék. 

 
Budapest, év/hónap/nap 

igazgató 
 

Átvettem: ………………………………………. 
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4.  Tanár 
 

Munkavállaló neve: ……………………………………… végzettségei: … szakos ált. isk. tanár 
 

Munkakör megnevezése: … szakos tanár, osztályfőnök 
Heti munkaidő: 40 óra ebből kötelező óra: heti … óra kötött munkaidő: heti ….. óra 
Fizetési besorolása:  … 

 
 Közvetlen felettese: pedagógiai szakmai munkáját a humán/reál munkaközösség-vezetője segíti és ellenőrzi, feladatait a felsős 

igazgatóhelyettes általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi 
 

 Munkaköréhez tartozó feladatok, felelősségek: 

– A … osztály osztályfőnöke. 

– … tantárgyat tanít a … osztályban, … tanít az … osztályokban a tantárgyfelosztás szerinti óraszámban. 

– Heti … órában korrepetálást tart az órarend szerint. 

– Heti … órában szakköri foglalkozást tart az órarend szerint. 

– Az iskola helyi tantervének megfelelően, határidőre elkészíti a … osztályfőnöki tanmenetét valamint szaktárgyainak 
tanmeneteit. 

– Tanítási óráira felkészül. 

– Rendszeresen ellenőrzi a gyerekek munkáját, javítja a gyerekek írásbeli munkáit. 

– Feladata … nyelvet tanító tanárokkal közösen a nyelvi szintfelmérők összeállítása értékelése és a csoportbeosztás 
elkészítése. 

– Felelős a pedagógiai programban rögzített értékelési rendszer betartásáért, és az érdemjegyek naplóban és ellenőrzőben 
történő megfelelő adminisztrálásáért. 

– Felelős az osztálynapló értékelési és haladási részeinek megfelelő vezetéséért. 

– Heti rendszerességgel ellenőrzi a … naplójának teljes körű kitöltését. 

– Elvégzi a … középfokú beiskolázásával kapcsolatos teendőket. 

– Felkészíti a nyolcadikos tanulókat a felvételi vizsgákra és az év végi magyar és angol vizsgákra. 

– Felelős a nyolcadikosok év végi magyar és angol vizsgájáért. 

– Kötelező iskolaegészségügyi vizsgálatokra kíséri a gyerekeket. 

– Részt vesz a tanórán kívüli kulturális, közösségi és szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában. 

– Részt vesz az iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének, SzMSz-ének, Házirendjének kidolgozásával, 
felülvizsgálatával, módosításával összefüggő feladatok ellátásában. 

– Részt vesz a humán munkaközösség és az osztályfőnöki munkaközösség éves munkatervének összeállításában. 

– A munkaközösségek és az iskolai éves munkatervben rögzített feladatvállalásáért felelős, részt vesz a munkatervben 
szereplő iskolai rendezvényeken. 

– Feladata a tehetséges tanulók tanulmányi versenyekre történő felkészítése, és kísérése 

– Az ügyeleti beosztásnak megfelelően részt vesz a tanulók felügyeletének ellátásában. 

– Adminisztratív feladatait hiánytalanul ellátja. (tanított óráinak beírása, helyettesített órák beírása, hiányzók, késők, 
ellenőrző hiányok, szaktanári intők és dicséretek könyvelése, stb.) 

– Felelős az általa használt oktatástechnikai és szemléltetőeszközök biztonságos működtetéséért, megóvásáért. 

– Felelős az … szakleltárért. 

– Azonos tantárgyat tanító kollégáival egyeztetve, határidőre elkészíti a következő tanévi tanári és tanulói tankönyvigényét. 
Kapcsolatok: 

– Részt vesz a nevelőtestület rendezvényein, aktívan törekszik az iskola céljainak megvalósítására. 

– Részt vesz munkaközösségi megbeszéléseken, tagozat megbeszéléseken, nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleten. 

– Fogadó órákon, illetve szülői megkeresésre, valamint ha pedagógiai munkája során szükségessé válik, személyes 
kapcsolatot tart a szülőkkel. 

– Szükség szerint kapcsolatot tart az iskola fejlesztő pedagógusával. 

– Szakmai kapcsolatot tart az iskolai könyvtárossal. 

 Járandóságok: 

– A Pedagógus életpályamodell szerint meghatározott alapilletmény. 

– Osztályfőnöki pótlék. 
 

Budapest, év/hónap/nap 
 

Átvettem: ………………………………………. 

 
igazgató 
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5.  Munkaközösségvezető 
Munkavállaló neve: végzettségei: 
Munkakör megnevezése: … tanító/tanár, osztályfőnök, 

… munkaközösség vezetője 
Heti munkaidő: 40 óra ebből kötelező óra: heti … óra kötött munkaidő: heti ….. óra 

. 
Fizetési besorolása: 

 Közvetlen felettese: pedagógiai szakmai munkáját, feladatait az alsós/felsős igazgatóhelyettes általános irányítása és 
ellenőrzése mellett végzi 

 Munkaköréhez tartozó feladatok, felelősségek és ellenőrzési jogköre 
– A … osztály osztályfőnöke. 

– … tantárgyat tanít az …. osztályban, … tantárgyat tanít az … osztályban, … tantárgyat tanít …. osztályokban a tantárgyfelosztás 
szerinti óraszámban. 

– Az iskola helyi tantervének megfelelően, határidőre elkészíti a … osztályfőnöki tanmenetét valamint szaktárgyainak 
tanmeneteit. 

– Tanítási óráira felkészül. 

– Rendszeresen ellenőrzi a gyerekek munkáját, javítja a gyerekek írásbeli munkáit. 

– Felelős a pedagógiai programban rögzített értékelési rendszer betartásáért, és az érdemjegyek naplóban, ellenőrzőben, 
törzslapon és bizonyítványban történő megfelelő adminisztrálásáért. 

– Felelős az osztálynapló értékelési és haladási részeinek megfelelő vezetéséért. 

– Heti rendszerességgel ellenőrzi a … naplójának teljes körű kitöltését. 

– Részt vesz a tanórán kívüli kulturális, közösségi és szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában. 

– Részt vesz az iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének, SzMSz-ének, Házirendjének kidolgozásával, 
felülvizsgálatával, módosításával összefüggő feladatok ellátásában. 

– Az iskolai munkatervvel összhangban elkészíti a …. munkaközösség éves munkatervét. 

– Részt vesz a … munkaközösség éves munkatervének összeállításában. 

– A munkaközösség és az iskolai éves munkatervben rögzített feladatvállalásáért felelős, részt vesz a 
munkatervben szereplő iskolai rendezvényeken. 

– Felelős az … munkaközösség munkatervében rögzített feladatok végrehajtásáért (segíti és ellenőrzi a megvalósulást). 

– Az értékelő értekezleteken beszámol az … munkaközösség munkájáról. 

– Szakmailag segíti, ellenőrzi és értékeli az … munkaközösség tagjainak munkáját. 

– Feladata a tehetséges tanulók versenyre történő felkészítése, és kísérése 

– Az ügyeleti beosztásnak megfelelően részt vesz a tanulók felügyeletének ellátásában. 

– Kötelező iskolaegészségügyi vizsgálatokra kíséri a gyerekeket. 

– Felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és egyéb problémákkal küzdő 
gyerekeket, és segíti őket, szükség esetén a megfelelő szakember bevonásával. 

– Adminisztratív feladatait hiánytalanul ellátja. (tanított óráinak beírása, helyettesített órák beírása, hiányzók, késők, 
ellenőrző hiányok, szaktanári intők és dicséretek könyvelése, stb.) 

– Felelős az általa használt oktatástechnikai és szemléltetőeszközök biztonságos működtetéséért, megóvásáért. 

– Felelős a … szakleltárért 

– Felelős a …. terem állapotáért, dekorálásáért. 

– Azonos tantárgyat tanító kollégáival egyeztetve, határidőre elkészíti a következő tanévi tanári és tanulói tankönyvigényét. 
Kapcsolatok: 

– Részt vesz a nevelőtestület rendezvényein, aktívan törekszik az iskola céljainak megvalósítására. 

– Összehívja és vezeti a … munkaközösségi megbeszéléseket. 

– Részt vesz a … munkaközösségi megbeszéléseken. 

– Részt vesz az iskolavezetőségi, a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleteken. 

– Szülői értekezleteken, fogadó órákon, illetve szülői megkeresésre, valamint ha pedagógiai munkája során szükségessé 
válik, személyes kapcsolatot tart a szülőkkel. 

– Kapcsolatot tart a Nevelési tanácsadó munkatársaival (pszichológus, logopédus szükség szerint). 

– Szükség szerint kapcsolatot tart az iskola fejlesztőpedagógusával. 

– Napi kapcsolatot tart az osztályában tanító kollégáival. 

 Járandóságok: 

– A Pedagógus életpályamodell szerint meghatározott alapilletmény 

– Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői pótlék. 
Budapest, év/hónap/nap 

igazgató 
Átvettem: ………………………………………. 
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3. számú melléklet 
 

Bélyegző használati szabályzat 
 

Érvényes 2016. év december hónap 1-től. 
 
 

1. Az intézmény bélyegzői 
a) körbélyegző 

 
 
 
 
 
 

 
a bélyegző lenyomata 

 
Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítésére. A hitelesítés az intézményvezető 
vagy a helyettesítésével megbízott intézményvezető-helyettes aláírásával érvényes. 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 

 
b) Fejbélyegző (hosszú bélyegző) 

 
 
 
 
 
 

 

a bélyegző lenyomata 

Használata: az intézményi adatlapokon, borítékokon. 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 
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c) OM azonosító 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a bélyegző lenyomata 
 
 

Használata: az intézményi adatlapokon, tanügyi nyomtatványokon (naplók, bizonyítványok). 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 
‒ osztályfőnökök 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 

 
d) Érkeztető bélyegző 

 
 
 
 
 
 
 

a bélyegző lenyomata 

Használata: az intézménybe érkező hivatalos leveleken. 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 

 
e) Dátum bélyegző 

a bélyegző lenyomata 
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Használata: Hivatalos iratokon. 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 

 
f) Hitelesítő bélyegző 

a bélyegző lenyomata 
 
 

Használata: Hivatalos dokumentumokról készült másolat hitelesítésére. Csak a körbélyegzővel és 
intézményvezetői aláírással együtt érvényes. 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 

 
g) „Szöveges értékelés csatolva” bélyegző 

a bélyegző lenyomata 
 
 

Használata: Tájékoztató füzetekben, ellenőrzőkben, naplókban, bizonyítványokban, törzslapokon. 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 
‒ osztályfőnökök 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 
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h) „Általános iskolai tanulmányait befejezte” bélyegző 

a bélyegző lenyomata 
 

Használata: Nyolcadikos tanulók bizonyítványa, törzslapja. 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 
‒ osztályfőnökök 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 

 
i) „DÍJ HITELEZVE” bélyegző 

 
 
 
 
 
 
 
 

a bélyegző lenyomata 

Használata: Hivatalos postai küldeményeken 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 

 
j) „Szakmai teljesítés igazolása bélyegző” 

a bélyegző lenyomata 
 

Használata: Hivatalos számlákon, melynek teljesítés igazolása az intézményvezető hatásköre 
Használatára jogosultak: 

‒ intézményvezető 
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‒ intézményvezető-helyettesek 
‒ iskolatitkár 

Használatának helye: iskolatitkárság 
Őrzési hely: igazgatói iroda páncélszekrénye 

 
k) Könyvtári bélyegző 

a bélyegző lenyomata 
 

Használata: Könyvtári állományban lévő nyomtatott és elektronikus példányokon 
Használatára jogosultak: 

‒ könyvtáros 
Használatának helye: az iskola könyvtára 
Őrzési hely: az iskolai könyvtárban 

 
2. A bélyegzők kezelésének szabályai 

A bélyegzők készíttetéséről, illetve selejtezéséről az intézményvezető dönt. 

Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár bélyegző-nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

‒ a bélyegző lenyomatát, 
‒ a bélyegzőt használók nevét és aláírását, 
‒ a bélyegző érvénytelenítésének, selejtezésének helyét és időpontját, 
‒ új bélyegző esetén a használatbavétel időpontját. 



58 
 

 

4. számú melléklet 
 
 
Iktatószám: I.- 162/2018 1. sz. példány 
 
 J ó v á h a g y o m 
 Budapest, 2019. szeptember 2-án 
 
 Támbáné Bálint Ágnes 
 ……………………………. 
 intézményvezető 
 
 
 
 

Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola 
 

HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVE 
 
 
 
Látta: 
 Budapest, ……………… 
 
 …………..………………………. 
Közép-Budai Tankerületi Központ 
 tankerületi igazgató 
 (fenntartó) 
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A terv rendeltetése és hatálya: 
 
A Honvédelmi Intézkedési Terv a Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola (a továbbiakban: intézmény) honvédelmi felkészülését 
támogató, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a 
továbbiakban: Hvt) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt. vhr) 22. § (1) bekezdés a) 
pont alapján, valamint a védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló 1061/2014. (II.18.) Korm. határozat alapján kidolgozott Honvédelmi 
Intézkedési Terv (a továbbiakban: HIT).  
A HIT biztosítja: 

a) megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot vagy váratlan támadás (a továbbiakban honvédelmi típusú 
különleges jogrend) idején, valamint 

b)  a különleges jogrend időszakok kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyzetek, továbbá a NATO Válságreagálási Rendszerrel 
összhangban álló nemzeti intézkedések bevezetése, a gazdaságmozgósítás, a befogadó nemzeti támogatás alkalmával. 

 
A HIT meghatározza: 

a) a riasztási- értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek meghatározott helyen és időben való rendelkezésre állását, 
b) a készenléti, ügyeleti szolgálat ellátását, a honvédelmi, vagy katonai válsághelyzet kezelési feladat támogatásának feltételeit 

 
A HIT szabályozza az intézményre háruló honvédelmi feladatok támogatásának feladatait. 
 
A HIT hatálya az intézmény dolgozóira terjed ki. 
 
A HIT kezelésének rendje: 
A HIT-et az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy készíti el. A tervet elektronikus (pdf) formátumban kell megküldeni a 
biztonsag@emmi.gov.hu e-mail címre. 
A HIT-ben bekövetkező változásokat minden év október 31-ig kell átvezetni a dátum feltüntetésével együtt, lapcserével és az aláírásra jogosult személy 
aláírásával. 
 
A HIT tartalma: 

- a vezetés, irányítás, együttműködés rendjét 
- a kapcsolattartás és jelentések rendjét 
- az intézmény feladatköréhez tartozó specifikumokat 

 
A dokumentumban használt kifejezések magyarázata: 

- meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre szólóan végrehajtott eljárás, amely során jogszabály vagy hatósági határozat alapján 
meghagyásba bevont szerv által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek, és akiket ez alapján katonai szolgálatra ideiglenesen 
nem tervezhető kategóriába sorolnak, 
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- meghagyásba bevont szerv: a honvédelmi feladatok ellátásában közreműködő, továbbá a megyei, fővárosi védelmi bizottság által egyedileg, 
határozattal kijelölt szerv, 

- meghagyási jegyzék: a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategóriáját, székhelyét, telephelyét, illetve fióktelepének pontos 
címét, a meghagyással kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelős személy nevét és elérhetőségét tartalmazó jegyzék, 

- meghagyási névjegyzék: a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategóriáját, székhelyét, a meghagyással kapcsolatos feladatok 
elvégzéséért felelős személy nevét és elérhetőségét, továbbá a meghagyással érintett munkakör megnevezését, valamint a munkakört betöltő 
hadköteles személyazonosító adatait tartalmazó jegyzék, 

- munkakör: a honvédelem irányításához, vezetéséhez, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, valamint a gazdaság 
működőképességének biztosításához, a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok megvalósulásához, a hadiipari termeléshez, a legfontosabb lakosság 
ellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen munkakör, beosztás, 

- védelmi igazgatás: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer, amely az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, 
valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység; magában foglalja a különleges jogrendre 
történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi, rendvédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási 
feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét. 

- KMR: különleges működési rend 
 

A honvédelem területi és helyi igazgatása: (idézet a Hvt. és a Hvt vhr-ből) 
 

1. A megyei védelmi bizottság: 
 

23. § (1) A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét védelmi igazgatási feladatai ellátásában a fővárosi és megyei kormányhivatal javaslattevő, 
döntés-előkészítő jogkörrel segíti és közreműködik a döntések végrehajtásában. 

(2) A megyei, fővárosi védelmi bizottság, valamint munkaszervezete működési feltételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal biztosítja, továbbá intézi 
a gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatokat. A megyei, fővárosi védelmi bizottság, valamint munkaszervezete működési támogatására biztosított 
központi pénzügyi forrásokat a fővárosi és megyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénzügyi források felhasználása a megyei, fővárosi védelmi 
bizottság által jóváhagyott feladat- és pénzügyi terv alapján történik, amely terv teljesítéséről a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke évente a 
honvédelmi felkészítés éves feladattervének végrehajtásáról szóló beszámolóban ad tájékoztatást. 

(3) A megyei, fővárosi védelmi bizottság az illetékességi területén – erre irányuló megkeresés alapján – együttműködik a katonai igazgatási szervekkel 
a feladatok végrehajtásában. 

(4) A megyei, fővárosi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettese a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője, vagy 
általa kijelölt személy, aki szavazati joggal vesz részt a megyei, fővárosi védelmi bizottság ülésein. 

24. § A megyei, fővárosi védelmi bizottság honvédelmi feladatai tekintetében a honvédelemért felelős miniszter a HM védelmi igazgatási feladatokat 
ellátó szervezeti egysége útján felügyeletet gyakorol a megyei, fővárosi védelmi bizottság felett. A honvédelemért felelős miniszter e jogkörében 
megsemmisíti a megyei, fővárosi védelmi bizottság, vagy annak elnöke jogszabálysértő döntését, szükség esetén új eljárásra utasítja a megyei, fővárosi 
védelmi bizottságot, vagy annak elnökét. 
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26. § A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke 
a) felel a megyei, fővárosi szintű honvédelmi feladatok összehangolásáért, 
b) gondoskodik a megyei, fővárosi védelmi bizottság munkaszervezetének működési feltételeiről, 
c) gondoskodik a megyei, fővárosi védelmi bizottság infokommunikációs rendszere és egyéb, katasztrófavédelmi célú elektronikus hírközlési 

kommunikációs rendszere működőképességének folyamatos biztosításáról, 
d) a megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén működő helyi védelmi bizottság elnökét feladat végrehajtására utasíthatja. 
30. § (1) A megyei, fővárosi védelmi bizottság döntése alapján, az illetékességi területén működő védelmi igazgatási szervek és a honvédelemben 

közreműködő szervek közreműködnek a megyei, fővárosi védelmi bizottság honvédelmi igazgatási feladatainak végrehajtásában. 
31. § A megyei, fővárosi védelmi bizottság egyedi határozatban meghatározza 
a) a honvédelemben közreműködők kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információk továbbításának követelményeit, 
b) a helyi védelmi bizottság által kötelezően létrehozandó munkacsoportokat, a munkacsoportok által kezelendő iratokat, 
c) a helyi védelmi bizottság, valamint a helyi védelmi bizottság által kötelezően létrehozandó munkacsoportok tagjainak, továbbá a polgármesterek és a 

közbiztonsági referensek honvédelmi felkészítésének követelményeit, 
d) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingóságok mozgásának korlátozására, az ingatlanok és szolgáltatások átadásának előkészítésére 

vonatkozó követelményeket, 
e) a polgári veszélyhelyzeti tervezés területi szintű feladatai koordinálásának szabályait. 
31/A. § A megyei, fővárosi védelmi bizottság a Titkársága közreműködésével felügyeletet gyakorol a helyi védelmi bizottság felett. A megyei, fővárosi 

védelmi bizottság e jogkörében egyedi határozattal megsemmisíti a helyi védelmi bizottság jogszabálysértő döntését, szükség esetén új eljárásra utasítja a 
helyi védelmi bizottságot. 

31/B. § (1) A megyei, fővárosi védelmi bizottság ellenőrzi a megyei, fővárosi védelmi bizottság által kijelölt helyi szerveknél a honvédelmi feladatok 
végrehajtását. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a megyei, fővárosi védelmi bizottság által kijelölt bizottság hajtja végre a területi államigazgatási szervek 
bevonásával. Ennek keretében vizsgálja és értékeli 

a) a honvédelmi feladatok végrehajtására kialakított szervezeti és működési rendet, 
b) a honvédelmi felkészítés intézkedési terveit, 
c) a nemzetgazdaság erőforrásai védelmi célú felkészítésének tervezését, 
d) a döntések jogszerűségét, 
e) a vezetési feltételek meglétét, 
f) az ügyviteli szabályozók betartását, 
g) a honvédelmi felkészülés terén végzett időszaki munkát, 
h) a helyi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlatok és felkészítések végrehajtását, 
i) a helyi védelmi bizottság gazdálkodásának jogszerűségét és célszerűségét, 
j) a támogató infokommunikációs rendszer alkalmazását. 
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2. a helyi védelmi bizottság: 
 

32. § (1) A helyi védelmi bizottság elnökét védelmi igazgatási feladatai ellátásában a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) javaslattevő, döntés-előkészítő jogkörrel segíti és közreműködik a döntések végrehajtásában. 

(2) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fővárosi és megyei kormányhivatal intézi. A helyi védelmi bizottság és munkacsoportjai működési 
támogatására biztosított központi pénzügyi forrásokat a fővárosi és megyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénzügyi források felhasználása a 
helyi védelmi bizottság által a megyei, fővárosi védelmi bizottság előzetes véleményének figyelembe vételével kialakított pénzügyi terv alapján történik, 
amely terv teljesítéséről a helyi védelmi bizottság elnöke évente, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke által meghatározott határidőig tájékoztatja a 
megyei, fővárosi védelmi bizottságot. 

(3) A helyi védelmi bizottság titkári feladatait a járási hivatal hivatalvezető-helyettese látja el. 
(4) A helyi védelmi bizottság elnökhelyettesei szavazati joggal vesznek részt a helyi védelmi bizottság ülésein. A helyi védelmi bizottság honvédelmi 

elnökhelyettesét az önkéntes tartalékos állományból a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője jelöli ki. A helyi védelmi 
bizottság honvédelmi elnökhelyettesévé az jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel rendelkezik, és vállalja, hogy a kijelöléstől számított kettő éven belül a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási szakirányú képesítést nyújtó képzésén a tanulmányait megkezdi, és a képzésre vonatkozó 
szabályok szerint, az előírt határidőre eredményesen befejezi. A honvédelmi elnökhelyettes beiskolázásáról a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó 
szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére a Honvédség központi személyügyi szerve intézkedik.  

(5) A helyi védelmi bizottság az illetékességi területén – erre irányuló megkeresés alapján – együttműködik a katonai igazgatási szervekkel a feladatok 
végrehajtásában. 

32/A. § A helyi védelmi bizottság elnöke 
a) felel a helyi szintű honvédelmi feladatok összehangolásáért, 
b) gondoskodik a helyi védelmi bizottság és munkacsoportjai működési feltételeiről, valamint a helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettese 

ezzel kapcsolatos feladatának végrehajtásához szükséges munkahelyi feltételekről, 
c) gondoskodik a helyi védelmi bizottság infokommunikációs rendszere és egyéb, katasztrófavédelmi célú elektronikus hírközlési kommunikációs 

rendszere működőképességének folyamatos biztosításáról. 
32/B. § A helyi védelmi bizottság elnökét feladatai ellátásában a helyi védelmi bizottság titkára segíti. A járási hivatalvezető-helyettest védelmi 

bizottsági titkári feladatai ellátásában a megyei védelmi igazgatási és megyei katasztrófavédelmi igazgatási szervek rendszeres felkészítés és 
továbbképzések formájában támogatják. A helyi védelmi bizottság titkára közreműködik a polgármesterek védelmi igazgatási feladatai ellátásában. 

32/C. § A helyi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személyeket, a 
járási székhely polgármesterét, és az illetékességi területén található települések polgármesterei által megválasztott, a helyi védelmi bizottság által 
meghatározott számú polgármestert, valamint mindazokat, akiknek meghívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend kapcsán indokoltnak 
tartja. A helyi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal, békeidőszakban meg kell hívni a katonai igazgatási szerv képviselőjét is. 

32/D. § (1) A helyi védelmi bizottság döntése alapján, az illetékességi területén működő védelmi igazgatási szervek és a honvédelemben közreműködő 
szervek közreműködnek a helyi védelmi bizottság honvédelmi igazgatási feladatainak végrehajtásában. 

(2) A helyi védelmi bizottság illetékességi területén működő rendvédelmi szervek közül a honvédelmi feladatok koordinálásáért felelős rendvédelmi 
szervet a rendvédelmi szervet irányító miniszter jelöli ki. 
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32/E. § A helyi védelmi bizottság – a megyei, fővárosi védelmi bizottság iránymutatása alapján – egyedi határozatban meghatározza 
a) a honvédelemben közreműködők kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információk továbbításának rendjét, 
b) a kötelezően létrehozandó munkacsoportok szervezetét és működését, a munkacsoport által kezelendő iratokat, 
c) a polgármesterek, közbiztonsági referensek, valamint a honvédelemben közreműködő helyi szervek vezetői tartózkodási helyének bejelentése és 

nyilvántartása rendjét, 
d) a polgármesteri hivataloknál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményeit, 
e) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingóságok mozgásának korlátozására, az ingatlanok és szolgáltatások átadásának előkészítésére 

vonatkozó követelményeket, 
f) a polgári veszélyhelyzeti tervezés helyi szintű feladatai koordinálásának szabályait. 
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Az intézmény jellemző adatai: 
Az intézmény OM azonosítója: 034789    
Az intézmény neve: Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola    
Az intézmény alapítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Az intézmény fenntartója: Közép-Budai Tankerületi Központ    
Az alapító okirat száma: 61803/2016*    
Jogállása: állami fenntartású köznevelési intézmény  
Az intézmény címe: 1015 Budapest, Batthyány u. 8.    
Felügyeleti szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Az intézmény típusa: köznevelési intézmény: általános iskola     
A tagintézmény telephelyei: az intézmény telephellyel nem rendelkezik   
Az alapító megnevezése, címe: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u. 3.   
Az intézmény törzsszáma: 835244 (PIR)*    
Az intézmény bankszámlaszáma: 10032000-00336729-00000000*  
Az intézmény alapító okirat szerinti tevékenységei: általános iskolai nevelés-oktatás 
A csoportok/osztályok száma:      16 osztály 
Az engedélyezett tanulólétszám:               448 fő 
Az alkalmazottak létszáma:      49 fő  
Engedélyezett pedagógus létszám:      36.5 fő 
Az intézmény képviseletére jogosult:      Támbáné Bálint Ágnes intézményvezető 
Az intézmény befogadóhely 
Bélyegzők felirata és lenyomata:    

  
 BUDAPEST I. KERÜLETI 

 BATTHYÁNY LAJOS 
 ÁLTALÁNOS ISKOLA                                                                                Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola 
 1015 Bp., Batthyány u. 8. 

 Tel./Fax: 201 6282 
 
* jelölt adatokkal nem rendelkezik az intézmény, ezért a fenntartó Közép-Budai Tankerületi Központ vonatkozó adatait adtuk meg 
 
Az intézmény szervezeti rendszere és irányítása: 
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN 
A Szervezeti Irányító Csoport (a továbbiakban: SZICS) szervezeti felépítése: 
 
A SZICS vezetője: Támbáné Bálint Ágnes intézményvezető 
A SZICS tagjai: 

- Elemző értékelő tagok: Csontos Lídia, Kocsi Györgyné 
- Döntés előkészítő tagok: Dabis Erika, Kálmán Enikő, Hallgató Csaba 
- Ügyeleti tagok: Kutasi László, Halécius Zsolt 

SZICS helye: 1015 Budapest, Batthyány u. 8. intézményvezető-helyettesi iroda 
 
 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN 
 

Fsz. Feladat Intézkedés, végrehajtás leírása 
1 A vezetés, irányítás, együttműködés rendje Különleges jogrend idején kapcsolattartás szervezetei: 

- Fenntartó 
a fenntartó személy neve: Hajnissné Anda Éva 
Elérhetősége: 06-1-795-8225, eva.anda@kk.gov.hu 
Kapcsolattartás rendje: 
KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő 1 

órában, illetve minden változás esetén jelentés adása. 
Kapcsolattartás formája: E-mail és telefon 

- Budapest Főváros Védelmi Bizottság 
A bizottság által megadott kapcsolattartó a bizottság titkára: Szarka Csaba ezredes 
Tel: +36 1 328 5861 
E-mail: vedelmititkarsag@bfkh.gov.hu 
Intézményi kapcsolattartó: 
Intézményvezető: Támbáné Bálint Ágnes 
megbízott tanár: Kálmán Enikő 
Tel: 06-1-201-6282 
E-mail: titkarsag@batthisk.sulinet.hu; kaleniko@gmail.com 

Kapcsolattartás rendje: 
KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő 1 

órában, illetve minden változás esetén jelentés adása. 
Kapcsolattartás formája: E-mail, vagy telefon 
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- Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Helyi Védelmi Bizottság: 
A bizottság által megadott kapcsolattartó a helyi védelmi bizottság elnöke: dr. 

Máthé-Csötönyi Tünde 
Tel: +36 1 795 7758 
E-mail: csotonyi.tunde@01kh.bfkh.gov.hu 

Kapcsolattartás rendje: KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás 
állapotzárással, a zárást követő 1 órában, illetve minden változás esetén 
jelentés adása. 

Kapcsolattartás formája: e-mail vagy telefon 
Iskolai kapcsolattartó neve: Marosiné Borbíró Mária 
Tel: 06-1-201-6282 
E-mail: titkarsag@batthisk.sulinet.hu 
Kapcsolattartás rendje: 
KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő 1 

órában, illetve minden változás esetén jelentés adása. 
Kapcsolattartás formája: E-mail, vagy telefon 

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat: 
Az Önkormányzat elérhetősége: 1012 Budapest, Attila út 65. 
Név: dr. Vörös Mária Éva közbiztonsági referens 
Tel: +36 20 264 9070, (+36 1) 225-7271 
E-mail: kozteruletfelugyelet@budavar.hu 

Kapcsolattartás formája: e-mail vagy telefon 
Iskolai kapcsolattartó: Marosiné Borbíró Mária 
Kapcsolattartás rendje: 
Az Önkormányzatot érintő esemény bekövetkezésekor, azonnal. 

2 A kapcsolattartás és jelentések rendje A kapcsolattartás és jelentések rendje: 
- A fenntartóval, a megyei és helyi védelmi bizottsággal KMR idejének 

elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő 1 órában, illetve 
minden változás esetén jelentés adása. 

- Az Önkormányzattal az őket érintő esemény bekövetkezése esetén azonnal. 
- Váratlan esemény bekövetkeztekor haladéktalanul e-mail-ben, vagy 

telefonon. 
Különleges jogrend elrendelése esetén az iskola alkalmazotti állományának 
riasztásához kapcsolódó feladatok: 

- Az elrendelést követően azonnal e-mail-ben, vagy telefonon, szükség esetén 
személyesen. 
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- A beérkezés normaideje 6 óra. 
- A távollévők és az értesítésben akadályozottak nyilvántartásának elkészítése. 

Kapcsolatfelvétel a szülőkkel: 
- A szülőkkel a kapcsolatfelvétel telefonon történik. 
- Minden osztályfőnök az osztályába járó gyermekek szüleit értesítik, az 

intézményvezető külön utasítására. 
3 Ellátandó feladatok Különleges jogrend idején megvalósuló intézményi feladatok: 

- Szülőkkel kapcsolatfelvétel. 
Felelős: az intézményvezető utasítására az osztályfőnökök 

- Szabadságolások felülvizsgálata, visszahívások elrendelése. 
Felelős: intézményvezető 

- Az intézményben maradt tanulók ellátásáról való gondoskodás. 
Felelős: intézményvezető-helyettesek, gazdasági ügyintéző 

- Nyilvántartás készítése az iskolában tartózkodókról. 
Felelős: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

- Az előírt jelentések elkészítése. 
Felelős: intézményvezető-helyettesek 

Az intézmény területén található vegyszerek kezelése, elhelyezése a KMR 
idején: 

- a pincében lévő, tisztítószereket tartalmazó raktár 
- a fizika és kémia szertárban tárolt vegyszerek 
KMR estén a vegyszerek biztonságba helyezése a tárolóban, esetleges veszély 
estén elszállításról való gondoskodás – felelős a titkárság 
 

Az intézmény termeiben, irodáiban elhelyezett számítógépek, elektromos 
berendezések: 

- árammentesítése, adatmentése – felelősök pedagógusok, tanteremfelelősök, 
rendszergazda 

- a gázvezeték elzárása, a készülékek lezárása – felelős a karbantartó 
Riasztási esemény esetén: 

- az épület kiürítése a tűz/bombariadó szabályainak megfelelően – felelős 
Hallgató Csaba testnevelő tanár 

- ha az épületben tartózkodó tanulókat az épületen belül kell biztonságos helyre 
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szállítani, az útvonal kijelölése és az irányítás – intézményvezető-helyettesek 
- a szülők értesítését követően az intézményben maradt tanulók biztonságos 

elhelyezéséről az intézményvezető gondoskodik 
- A veszélyes anyagok zárható, biztonságos helyen való tárolásáért felelős: 

Kálmán Enikő intézményvezető-helyettes 
Tanulók biztonságba helyezése: 

- Szülőkkel kapcsolatfelvétel. 
Felelős: az intézményvezető utasítására az osztályfőnökök 

- Az iskolában maradt tanulók ellátásáról való gondoskodás. 
Felelős: intézményvezető-helyettesek, gazdasági ügyintéző 

- Nyilvántartás készítése az iskolában maradottakról. 
Felelős: iskolatitkár 

- Jelentés készítése és elküldése a megyei, helyi védelmi bizottságnak, 
fenntartónak. 

Felelős: intézményvezető 
- A tanulók elhelyezésére, szükség esetén fektetésére kijelölt helyiség: 

Megnevezés: tornaterem 
- Szükség esetén a létszámnak megfelelő víz, élelem, ruházat, takaró 

beszerzése. 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, gazdasági ügyintéző 

- Szükség esetén védőfelszerelés igénylése a helyi védelmi bizottságtól, 
Budapest főváros polgármesterétől. 

Felelős: intézményvezető 
Az ügyeleti rend kialakítása, működtetése, honvédelmi, válsághelyzet kezelési 
feladatok ellátása. 

- Az iskola dolgozóinak visszahívása, 
- a folyamatban lévő ügyek gyorsított eljárása, 
- az iskolai dolgozók tartózkodási helyének meghatározása, elérhetőségük 

pontosítása, 
- KMR idején az iskolai ügyeleti szolgálat megszervezése, 
- szükség esetén túlmunka elrendelése, 
- a feladatot ellátók, illetve ellátásra szorulók ivóvíz és étkezés igényének 

jelzése, megrendelése. 
- szükség esetén egészségügyi ellátás kérése, 
- jelentési kötelezettség ellátása. 
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Különleges jogrend idején megvalósuló feladatok: 
- Az iskolai dolgozók munkarendjének meghatározása, 

Felelős: intézményvezető 
- Informatikai dokumentumvédelmi feladatok ismertetése és elvégzése. 

Felelős: rendszergazda (Fábián Balázs) 
- Meghagyási jegyzék pontosítása. 
- Felelős: intézményvezető 
- Váltásos munkarendre történő áttérés előkészítése. 

Felelős: intézményvezető-helyettesek 
- Váltásos munkarend bevezetése. 

Felelős: intézményvezető 
- A váltásos munkarendről a védelmi bizottságok, fenntartó és szülők 

értesítése. 
Felelős: intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök 

 
Az iskola működése különleges jogrend idején 

 
Az iskola vezetése: 
Az iskola intézményvezetője felelős az iskolára háruló honvédelmi és válsághelyzet kezelési feladatok megszervezéséért és végrehajtásáért. Honvédelmi 
típusú különleges jogrend idején a HIT mellett az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadó. A különleges jogrendi, vagy e helyzetek 
kihirdetését el nem érő mértékű helyzetek esetén az iskola intézményvezetője, a fenntartó egyidejű értesítése mellett elrendelheti a KMR-t. 
 
A KMR bevezetése: 
A KMR bevezetése esetén: 

- Szabadság csak különösen indokolt esetben engedélyezhető, 
- meg kell szervezni az iskolai ügyeleti szolgálatot, 
- szolgálati és egyéb utakat minimumra kell korlátozni, 
- intézkedni kell a személyi állomány tartózkodási helyének meghatározására, pontosítani kell az elérhetőségeket, 
- pontosítani kell a gyermekek elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos feladatokat, 
- az iskolában szükség esetén valamennyi képzést, oktatást be kell szüntetni. 

 
Munkaidő után és munkaszüneti napokon: 

- Az iskolában el kell helyezni az ügyeleti szolgálatot ellátókat, gépjármű vezetőjét, valamint a bent maradt gyermekek ellátását végzőket, 
- gondoskodni kell azokról a gyermekekről, akiknek szülőit, gondviselőit nem lehet elérni. 
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Az iskolai jelentés tartalmazza (védelmi bizottságok, fenntartó felé történő jelentés esetén): 

- Esemény meghatározását, 
o helyét, idejét, várható hatását 

- Bekövetkezett veszteségeket, károkat: 
o emberéletben, testi épségben, egészségben, vagyoni javakban, természeti és épített környezetben. 

- A jelentés időpontjában megtett intézkedéseket. 
- A tervezett intézkedéseket. 
- Szükség van-e és milyen jellegű kormányzati, védelmi igazgatási intézkedésre? 

KMR idején végrehajtandó feladatok listája 
 

Fsz. Feladat Feladatot elrendeli Felelős Ideje 
1 Az alkalmazottak és a tanulók részére folyamatos 

ellátás biztosítása 
intézményvezető, 

fenntartó 
intézményvezető-helyettes: 

Kálmán Enikő  
Elrendelést (a 

továbbiakban: „D”) 
követő 6. órától 

2 Rendszabályok bevezetése intézményvezető intézményvezető-helyettes, 
munkaközösség-vezetők 

D+7 

3 Infokommunikációs összeköttetések ellenőrzése, a 
közszolgálati műsorok figyelemmel kísérése 

intézményvezető testnevelés tanár, az iskola 
honlapjának fenntartója: 

Hallgató Csaba 

D+8-ig 

4 Munkatervek, okmányok pontosítása intézményvezető tanári kar D+10 
5 Dolgozók, tanulók mozgásának, utazásainak 

korlátozása 
intézményvezető osztályfőnökök, 

intézményvezető-helyettes 
D+10 

6 Informatikai, információ és dokumentumvédelmi 
intézkedések bevezetése 

intézményvezető rendszergazda: Fábián Balázs  D+10 

7 A kijelölt kapcsolattartók adatainak pontosítása intézményvezető intézményvezető-helyettesek D+10 
8 A meghagyási jegyzék pontosítása intézményvezető intézményvezető-helyettesek D+11 
9 A meghagyási névjegyzék elkészítése és megküldése 

a szakminisztérium részére 
intézményvezető intézményvezető-helyettesek D+12 

10 Áttérés váltásos munkarendre fenntartó, 
intézményvezető 

intézményvezető-helyettesek D+14 

11 Az iskolai dolgozók, tanulók munka-, tűz- és 
balesetvédelmi oktatása 

intézményvezető felkért előadó 
(katasztrófavédelem, 

mentőszolgálat, Honvédség 

D+24-ig 
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részéről) 
 
 
 

 
Riasztás értesítés 

 
Az értesítés szabályai: 
Az iskola intézményvezetője telefonon (e-mail-ben), szükség esetén személyesen értesíti az alábbi feladatok esetében a feladatok végrehajtásához szükséges 

személyeket: 
- veszélyhelyzetben, szükségállapot esetén, megelőző védelmi helyzetben, terrorveszélyhelyzetben, és rendkívüli állapot kihirdetése esetén, 
- az országot ért közvetlen támadás, vagy annak veszélye esetén, 
- békeidőszakban az értesítési feladatok gyakorlása és ellenőrzése céljából, 
- terrorfenyegetettség elleni védelmi intézkedések bevezetése esetén. 

 
Az értesítést elrendelheti: 

- az intézményvezető 
- az intézményvezető által megbízólevéllel ellátott személy 
- a fenntartó 
- az intézmény szakirányítását végző minisztérium 

 
Az elrendelés történhet: 

- személyesen 
- telefonon 
- e-mail-ben 

 
Az alkalmazotti állomány feladata riasztás vétele esetén: 

- a munkahelyére a lehető legrövidebb idő alatt érkezzen be, de legkésőbb 6 órán belül 
- jelentkezzen a közvetlen vezetőjénél 

 
 

 
Az iskola riasztási rendje 
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Mellékletek:  Meghagyási jegyzék (1 lap) 
  Meghagyási névjegyzék (1 lap) 
 

1.  
2.  

3. sz. melléklet a HIT-hez 
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Meghagyási jegyzék kijelölt szervezet részére 
A szerv megnevezése Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola 
Meghagyási kategória II. 
A szerv székhelye 1015 Budapest, Batthyány u. 8. 
A szerv címe 1015 Budapest, Batthyány u. 8. 
Felelős személy neve Támbáné Bálint Ágnes - intézményvezető 
A felelős személy telefonszáma 06-1-201-6282 
A felelős személy e-mail címe titkarsag@batthisk.sulinet.hu  balint.agi67@gmail.com 
Meghagyásra kijelölt munkakörök Lenti táblázat 

 
 
 
 

Fsz. Név Munkakör Feladat 
1 Támbáné Bálint Ágnes intézményvezető, tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 
2 Dabis Erika intézményvezető-helyettes, 

tanító 
Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

3 Kálmán Enikő intézményvezető-helyettes, 
tanár 

Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

4 Bánkutiné Benedek Erika tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

5 Belicskin Katalin tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

6 Bónáné Puskás Katalin tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

7 Borsányi Bernadette tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

8 Csontos Lídia tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

9 Hajdu Botond tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

10 Hallgató Csaba tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 
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11 Hallgató-Csík Ivett tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

12 Hegedűsné Endrei Klára gyógypedagógiai asszisztens Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

13 Kakuszi Judit tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

14 Katona Richárd tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

15 Kiss Gábor tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

16 Kocsi Györgyné tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

17 Lovas Judit fejlesztő pedagógus Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

18 Major Katalin Tímea tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

19 Majorné Hegyi Zsófia tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

20 Matyék Ibolya tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

21 Mészárosné Farkas Anikó tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

22 Molnár Katalin tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

23 Nemes Mária  tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

24 Oroszné Nagy Katalin tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

25 Orza Borbála tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

26 Pásztorné Mózes Zsuzsanna tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

27 Patakiné Koscsó Erzsébet tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 



76 
 

28 Péter-Móricz Edit tanár - CSED Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

29 Pongó Viktória tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

30 Rainer Máté tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

31 Rokonay Petra tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

32 Samu-Bognár Bernadett tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

33 Schriffert Márta  tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

34 Szabóné Mózs Tünde  tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

35 Szoboszlai Kinga tanító – tartósan távol Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

36 Szűcs-Nagy Viktória tanító - GYES Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

37 Tara Mariann tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

38 Telek Sándor tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

39 Várkonyi Tamás tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

40 Vigh Andrea tanító Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

41 Zilahi Zsuzsanna tanár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

42 Bóna Péter István portás Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

43 Halécius Zsolt portás Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

44 Kutasi László karbantartó Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 
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45 Marosiné Borbíró Mária iskolatitkár Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

46 Sükösd Erzsébet pedagógiai asszisztens Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

47 Pásztor Márta ügyviteli asszisztens Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

48 Szabó Róbert Zsoltné könyvtáros Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 

49 Szentmártony Alina Dóra iskolapszichológus Iskola működéséhez szükséges feladatok ellátása 
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4. sz. melléklet a HIT-hez 

Meghagyási névjegyzék (minta) 
A szerv megnevezése Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola 
Meghagyási kategória III. 
A szerv székhelye 1015 Budapest, Batthyány u. 8. 
A szerv címe 1015 Budapest, Batthyány u. 8. 
Felelős személy neve Támbáné Bálint Ágnes 
A felelős személy telefonszáma 06-1-201-6282 
A felelős személy e-mail címe titkarsag@batthisk.sulinet.hu  balint.agi67@gmail.com 
Meghagyásra kijelölt munkakörök Lenti táblázat 

 
Születési név Házassági név Anyja leánykori neve Szül. 

idő 
Szül. hely Munkakör 

Családi 
név 

1.utónév 2.utónév Családi 
név 

1.utónév 2.utónév Családi 
név 

1.utónév 2.utónév 

             
            
            
            
            
            
 
 
A meghagyási névjegyzék különleges jogrend elrendelését követően kerül kitöltésre. 
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Adatkezelési tájékoztató 

5. számú melléklet 

 
 

A Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola (a továbbiakban Intézmény vagy 
Adatkezelő) elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes 
adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre 
felülvizsgáljuk. 

 
Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy ismertessük adatkezelési elveinket, bemutassuk 
azokat az elvárásokat, amelyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben 
megfogalmaztunk és betartunk. 

 
1. ADATKEZELŐ 

 
Adatkezelő: Budapest. I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola 
Székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 8. 
E-mail: titkarsag@batthisk. sulinet.hu 
Telefon: 201-6282 

 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bátori Orsolya, tel: 795-4201 
Adatvédelmi koordinátor: Dabis Erika, tel.: 201-62-82 

 
2. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK 

 
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal: 

 
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR). 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

 
3. KEZELT ADATOK 

 
Személyes adatokat az alábbi esetekben kezeljük: 

a) jogszabályon alapuló felhatalmazás alapján 
• jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges, 
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 
• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges, 

• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
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b) ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy 
az adott célra az adatát felhasználjuk. 

 
Az Intézmény csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének 
eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen. A kezelt adatok körét és adatkezelés 
időtartamát a – honlapon közzétett - adatkezelési nyilvántartás tartalmazza. Az adatkezelési 
nyilvántartásban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes 
tájékoztatást. 

 
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás elmaradása azzal a 
következménnyel jár, hogy meghiúsul az adatkezelés - adatkezelési nyilvántartásban 
feltüntetett - célja. 

 
 
4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 
4.1. A hozzáférés joga 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ben felsorolt információkhoz 
hozzáférést kapjon. 

 
4.2. A helyesbítéshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 
történő – kiegészítését. 

 
4.3. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ben meghatározott 
feltételek esetén. 

 
4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

 
4.5. Az adathordozhatósághoz való jog 
Abban az esetben, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult arra, hogy az 
Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 
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adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

 
4.6. A tiltakozáshoz való jog 
Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult 
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 
4.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha 
Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 
4.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy 
Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 
A fentiek nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a döntés: 

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
5. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 
hónapon belül tájékoztatja Önt. 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 
 
6. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

 
6.1. Kifogás az adatkezelőnél 
Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező 
személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az 
adatkezelőnél. A kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni. 

 
6.2. Panasz 
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Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Telefax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
6.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 
Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert 
kezdeményezhet. 

 
 
 
 

Adatkezelési hozzájárulás 
 
Alulírott ............................................................... az adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: 
Tájékoztató) ismeretében önkéntesen és befolyásolástól mentesen hozzájárulok, hogy az 
Intézmény a Tájékoztatóban megjelölt adataimat kezelje. 
Kelt: 

 
 

[………………..] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGITIMIZÁCIÓS ZÁRADÉK AZ SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 
 
A I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola nevelőtestülete/alkalmazotti közössége 2018. 
augusztus 30-án a Szervezeti és működési szabályzat módosítását megismerte, a 
közalkalmazotti képviselő véleményezését követően elfogadta. 

 
 

……………………………… …………………………………………… 
Közalkalmazotti képviselő  Intézményvezető 

 
 

Budapest, 2018. augusztus 30. 


