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I. rész 

Az Intézmény jogállása 

Az intézmény megnevezése: 

Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Az Intézmény fenntartója, működtetője:  

Földművelésügyi Minisztérium 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11.  

Az Intézmény önállóan működő és gazdálkodó jogi személyiséggel rendelkező költségvetési 

intézmény. 

Országos működési területű Intézmény. 

II. rész 

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályai 

Az iskola belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 

Az SZMSZ célja, tartalma 

Az SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek az adott köznevelési intézményben. 

Az SZMSZ 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 jogszabály erre felhatalmazást ad. 

Joganyag az Intézmény működéséhez  

A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 

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

A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény. 

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII törvény 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény  

368/2011 Kormányrendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

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

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

intézményekben 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet  

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

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

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30312.48188&kif=Pedag%C3%B3gus+k%C3%A9pz%C3%A9si+k%C3%B6telezetts%C3%A9ge*#xcel
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17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM 

rendelet 

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

29.) OKM rendelet 

További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 

A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények 

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

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásáról 

szóló 5/l993. (XII. 26.) MüM rendelettel 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) 

Korm. rendelet 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 

A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

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

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

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
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Az SZMSZ hatálya 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

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

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

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.  

Intézményi alapadatok 

Intézményi azonosítók 

Típusa: összetett iskola 

Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§. alapján létrejött 

köznevelési intézmény (szakgimnázium, szakközépiskola és a 2016 szeptember 1. napja előtt 

megkezdett tanulmányok tekintetében szakközépiskola, szakiskola) amely nevelő-oktató 

munkát folytat. 

Az intézmény tevékenységei 

Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 

A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 

alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-

oktatás, a felnőttoktatás, valamint a 2016. szeptember 1 napja előtt megkezdett tanulmányok 

tekintetében szakközépiskolai és a szakiskolai nevelés-oktatás. A többi tanulóval együtt 

nevelhető, olyan sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése-oktatása aki mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő 

tanulók iskolai nevelése-oktatása. 

A szakközépiskolai képzés keretében a szakmai vizsga letételét követően a tanuló érettségi 

vizsgára készülhet fel. 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

2 

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző 

iskolákban 

3 

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző 

iskolákban 

4 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző 

iskolákban 

5 

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 
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6 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 

közismereti és szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

7 
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

8 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

9 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

12 045150  Egyéb szárazföldi személyszállítás 

13 
096030  Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

 

A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 

vállalkozási tevékenysége 

A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola az Áht. 46. § 

(2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító 

okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. 

A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola vállalkozási 

tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30 %-a. 

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 

alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 

A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 

gazdálkodásával összefüggő jogosítványokat a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és 

Szakközépiskola (Budapest 1106 Maglódi u. 8.) látja el. 
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III. rész 

Egyes területek szabályozása 

1. Az Intézmény működési rendje 

Pedagógusok munkarendje 

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

állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 

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

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 30 percig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 

intézkedhessen. 

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt a tanóra elhagyásért, vagy a 

tanmenettől eltérő tartalmú tanóra megtartására. A tanórák, ügyeletek elcserélését az 

igazgatóhelyettes engedélyezi. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint 

– szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra 

megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előre haladni. 

Nem pedagógus alkalmazottak munkarendje 

Ügyviteli dolgozók munkanapokon 8:00-16:20 

Portások, technikai dolgozók, takarítók beosztás szerint, 

Más dolgozók a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint tartózkodnak munkavégzés 

céljából az Iskolában. 

A munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az 

adott munkanapon munkakezdés előtt legkésőbb 30 perccel köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetőjük helyettesítésükről 

intézkedhessen. 

Az intézmény tanulóinak munkarendje 

A tanulók az órarendi tanítási órák alatt – ideértve a gyakorlat idejét is – az intézményben 

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

vagy más tevékenység miatt hagyhatják el.  

A tanulók 6:30-tól érkezhetnek az iskolába, a tanítás megkezdése előtt legalább öt perccel. 

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

munkarendjének részletes szabályozását. 

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

másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A házirendet – az intézmény vezetőjének 

előterjesztésére – a nevelőtestület fogadja el. 
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A vezetőknek az intézményben való benntartózkodási rendje: 

Az intézmény vezetője és helyettese közül legalább egyiküknek az intézményben kell 

tartózkodnia munkanapokon 7:00-16:00 óráig. 

A vezetők órarendi oktatási tevékenységének időbeosztása megegyezik a tanári, illetve 

szakoktatói munkabeosztással. 

A tanév munkarendje 

A tanév rendjéről az emberi erőforrások minisztere évenként rendelkezik. E rendelkezés alapján 

a tanév helyi rendjét a nevelőtestület tanévenként a munkatervben, időtervben határozza meg. 

A szorgalmi idő két félévre oszlik, annak időbeosztását, a tanítási napok számát, a 

vizsgaidőszakot a mindenkor a folyó tanév rendje határozza meg. A szorgalmi idő befejezését 

követő első munkanapon kezdődik az összefüggő szakmai gyakorlat az éves munkatervben 

meghatározott rend szerint. Szorgalmi időben – az első és az utolsó tanítási nap között – tanítási 

óra, illetve tanítási nap csak rendkívül indokolt esetben maradhat el. 

A tanítási idő védelme érdekében, amennyiben az iskolában rendkívüli esemény – így 

különösen bombariadó – van, akkor a tanulók és dolgozók nem távozhatnak el. A tanulók tanári, 

oktatói felügyelet mellett a menekülési terv szerint kötelesek távozni az épületekből és elhagyni 

az iskola területét, ill. rendben gyülekezni a kijelölt helyen. Amennyiben a rendőrség és a 

tűzszerészek a rendes munkaidőn belül megállapítják, hogy az épületben tovább folyhat a 

tanítás, akkor a félbeszakadt órával folytatódik az aznapi tanítás. Ha a bombariadó vagy más 

rendkívüli esemény olyan időpontban történik, amikor már nem lehet a tanítást folytatni, akkor 

az elmaradt órákat ugyanazon a héten szombati napon a tanítás rendje szerint pótolni kell. 

A tanítási nap rendje 

A tanítás helye az iskolai épület, a tangazdaságok, valamint a szakmai oktatás céljára kijelölt 

gazdálkodó szervezet telephelye, mint munkahely. 

A képzést az elméleti és gyakorlati oktatás héten belüli váltakozásával, a heti gyakorlati napok 

beiktatásával kell megszervezni. 

A szakmai elméleti és gyakorlati oktatást az órarend szerint, 7:00 órától 16:00 óráig terjedő 

időszakon belül kell tartani.  

Az esti oktatás rendjét az adott tanév munkaterve határozza meg. 

Az iskola a tanulók számára az órarend szerinti tanítás megkezdése előtt 1 órával nyitva áll, és 

munkanapokon este 18:00 óráig tart nyitva.  

Az elméleti és gyakorlati tanítási órák száma együttesen a napi 8 tanítási óránál nem lehet több. 

Egy tanítási óra időtartama 45 perc. A szakmai képzésben résztvevő tanulók számára a 

gyakorlati órák 60 percesek. 

Az óraközi szünetekre biztosítani kell a szüneti fegyelem ellenőrzését. 

A gyakorlati képzés – a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén – iskolai vagy 

gazdálkodó szervezet által fenntartott gyakorlóhelyen szervezhető.  

Az iskolai tangazdaságok működése, rendje 

Az Iskola részét képezik az iskolai tanműhelyek, (tangazdaságok, tanpincék) amelyekben a 

tanulók gyakorlati oktatása folyik. 
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A tangazdaságok feladata: 

- A tanulók tanmenet szerinti gyakorlati képzése. 

- Az oktatás célját szolgáló növények termesztése, és az ehhez szükséges anyagok 

beszerzése. 

- Az előállított termékek értékesítése. 

- A tanműhely éves előirányzott pénzügyi tervének megvalósítása. 

A tanműhely tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációt a tangazdaság vezetője végzi. 

A dolgozók és a tanulók kötelesek tanév kezdetén munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson részt 

venni. Az új dolgozók munkába állás előtt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban 

részesülnek, ennek hiánya esetén nem állhatnak munkába. 

A tangazdaságok területén a növényvédelmi munkákat tanítási időn kívül (lehetőleg péntek 

délután) kell elvégezni, rövid munkaegészségügyi és élelmezés-egészségügyi várakozási idejű 

szerekkel. 

A növényvédelmet végző dolgozó a permetezőszer munka- és élelmezés-egészségügyi 

várakozási idejét a kezelt területen köteles jól láthatóan kifüggeszteni. 

Munkaszüneti napokon, tanítási szünetben az iskola dolgozói, illetve külső személyek csak 

igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak az iskolai tanműhely területén (kivétel az arra a napra 

beosztott dolgozó). 

A tangazdaságok területén a dolgozók mezőgazdasági jármű üzemeltetése esetén kötelesek a 

KRESZ szabályait betartani és fokozottan ügyelni a balesetek megelőzésére. 

Szünetek, tanítás nélküli munkanapok 

Szorgalmi időben a szünetek időtartamát az emberi erőforrások minisztere által kiadott rendelet 

tartalmazza. 

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének a célja, hogy figyelemmel kísérje a pedagógiai 

munka megvalósítását, segítséget adjon az egyes feladatok megvalósításához, a tapasztalatok 

alapján lehetővé tegye a szükséges korrekciókat, ellenőrizze és számon kérje a feladatok 

végrehajtását. 

Az iskola éves munkatervében egy tanévre megtervezi a szakmai ellenőrzést. Az ellenőrzési 

terv tartalmazza az ellenőrzés célját, formáját, módszerét, az ellenőrzésben részt vevők körét, 

az ellenőrzött szakterületeket, az ellenőrzés tapasztalatainak ismertetési módját. 

Alkalomszerűen is történhet ellenőrzés a problémák feltárása, és a napi felkészültség felmérése 

érdekében. Az igazgató, illetve helyettese jogosultak előzetes bejelentés nélkül órát látogatni 

illetve ellenőrizni. 

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

- igazgató, 

- igazgatóhelyettes, 

- munkaközösségvezetők, 

- az igazgató megbízása, felkérése alapján külső szakértő, vagy a feladattal megbízott 

munkatárs. 
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A belső ellenőrzés formái: 

- tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása 

- tanulói munkák ellenőrzése, tudás mérés és vizsgák szervezése, 

- adminisztratív munkák ellenőrzése, közokiratok vezetésének vizsgálata, 

- szakértői szakmai ellenőrzés megbízás szerint. 

A belső ellenőrzés célja: 

- eredményesség, hatékonyság, probléma feltárása, 

- tájékozódás, segítségnyújtás, 

- feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése, 

- tapasztalatok felhasználása új módszerek kialakítására. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő vizsgálatokat, óralátogatásokat, tudásméréseket, vizsgák 

szervezését az igazgató rendelheti el a tanulók érdekében – lehetőség szerint az ellenőrzés 

megkezdése előtt legalább hét nappal. 

Az igazgatóhelyettes a felügyeleti területén az éves ellenőrzési tervnek megfelelő teljes körű 

ellenőrzésre jogosult. Fontos ellenőrzési terület a közokiratok nyilvántartása, pontos, 

naprakész, felelősségteljes vezetése. 

A szakmai munkaközösségvezetők működési területükön az éves ellenőrzési terv alapján 

vizsgálják:  

- a tantervi fegyelem betartását,  

- a tantervi követelmények megvalósulását, 

- a pedagógiai elvek érvényesülését,  

- a tanítással kapcsolatos adminisztrációt. 

Az ellenőrzések tapasztalatainak értékelése:  

Az ellenőrzést végzők tapasztalataikról rendszeresen beszámolnak az igazgatónak. Az 

ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése minden ellenőrzésnél személyre szólóan az 

érdekelttel történik. Az igazgató a tanév végi átfogó értékelésében elemzi az ellenőrzési terv 

megvalósulását.  

3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

 

Idegenek engedély nélkül az iskolába nem léphetnek be, nem tartózkodhatnak az iskola 

területén.  

Nem engedhetők be az iskola területére az ügynöki, kereskedelmi tevékenységet folytató 

személyek.  

Az iskola kapuit becsukva, elektronikusan zárva kell tartani. 

A beléptetés rendje 

Az előre megbeszélten érkező személyek nevét az iskola dolgozója leadja a portán, érkezéskor 

a portás telefonon jelzi az iskola dolgozójának, hogy a várt személy megérkezett és az 

egyeztetett helyszínre (helyiségbe) felengedi.  

Az egyéb iskolába belépni szándékozó személyek esetén a portás meggyőződik arról, hogy 

akihez a látogató érkezik, vagy hivatali ügyintézés esetén annak helyettese az intézményben 
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tartózkodik, amennyiben a látogató az intézményben még nem járt, úgy gondoskodik arról, 

hogy a keresett személyt biztonságosan megtalálja. 

Az iskolába érkező személyek tartózkodási helye ügyintézéskor irodák, tanári, könyvtár. 

Várakozás esetén az igazgatói iroda előtti előtérben tartózkodhatnak. 

Az iskolával jogviszonyban nem állók köre, akik engedéllyel vagy közvetlenül belépnek 

az iskolába: 

Engedéllyel: 

- a tanulók szülei egyedi esetben, 

- pályaválasztás céljából érkező szülők, tanulók, 

- a felettes szervek és a nevelési-szakmai szervezetek képviselői, munkatársai, képviselői, 

szakmai kamarák, szövetségek, társiskolák, gyakorlati képzést biztosító gazdálkodási 

egységek képviselői, munkatársai, postás. 

Közvetlenül: 

- rendőrség, tűzoltóság, mentők, 

- felhatalmazással, megbízólevéllel rendelkező ellenőrzésre jogosult és köteles 

személyek, hatóságok, 

- az intézményben megbízás alapján munkát végzők, 

- az iskolai büfé beszállítói és dolgozói (névsor mellékelve a portán), 

- iskolai rendezvényre hívott vendégek, résztvevők. 

Előzetesen egyeztetett időpontban: 

- a felettes szervek képviselői, 

- a nevelési-szakmai szervezetek képviselői, 

- szaktanácsadó, 

- szakértő, 

- vizsgabiztos, 

- előre meghirdetett szülői értekezletre jövő szülők. 

4. A vezetők közötti feladatmegosztás szabályai 

Vezetők, vezetőség 

Az intézmény vezetője az Igazgató 

Az intézmény vezetősége: 

- igazgató, 

- igazgatóhelyettes, 

- gyakorlati oktatásvezető, 

- a szakmai munkaközösségek vezetői. 

Az intézmény vezetősége szükség szerint, lehetőleg hetenként egy alkalommal vezetőségi 

megbeszélést tart. Ezen a vezetőség tagjai kötelesek részt venni. 

A vezetőség megbeszélésein tanácskozási, vagy véleményezési joggal megjelenhetnek előzetes 

meghívás alapján az egyes érintett témák, területek felelős beosztottjai is. 

A vezetőség üléseiről feljegyzés készülhet, amennyiben határidőre végrehajtandó feladat kerül 

meghatározásra, arról írásbeli feljegyzés készül. 
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A vezetők közötti feladatmegosztás 

Igazgató 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, és e minőségben teljes 

körű aláírási jogosultsággal rendelkezik. Munkakörét a fenntartó, feladatait alapvetően a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

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

határozza meg. 

Vezetői munkájában köteles figyelembe venni a mindenkor hatályos jogszabályokat, a 

fenntartó határozatait, valamint szakmai koncepcióit. 

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, irányításáért, takarékos 

gazdálkodásért, az alapító okiratban megjelölt feladatok megvalósításáért, az intézmény 

pedagógiai-szakmai munkájáért, a tanügy igazgatási nyilvántartások vezetéséért, az ellenőrzési, 

mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerek működtetéséért, a nevelő-oktató munka 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért, a tanulói balesetek megelőzéséért, a tanulói jogok biztosításáért, 

az iskolai dokumentumok és szabályzatok elkészíttetéséért, a kezelt személyes és különleges 

adatok védelméért, a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok betartatásáért. 

Feladata különösen: 

A tankönyvrendelés és biztosítás szabályszerű lebonyolítása, valamint a szülői szervezetekkel 

való kapcsolat fenntartása, az iskola elméleti képzéséhez kapcsolódó munka-, tűz-, és 

környezetvédelmi feladatok összefogása, irányítása, a nemzetközi kapcsolatokban folyó munka 

ellenőrzése.  

Ezen feladatit munkaszervezési szempontok alapján jogosult másnak átadni.  

Az Igazgató közvetlenül közreműködik az iskola nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, a 

külföldi szakmai gyakorlatok szervezésében, a hozzá kapcsolódó pályázatok elkészítésében, 

lebonyolításában, az iskola nemzetközi konferenciáinak szervezésében. 

Képviseli az intézményt, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt mindazon kérdésben, amelyet 

jogszabály vagy szabályzat nem utal más hatáskörbe.  

Megállapodást köthet az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata 

működtetésére, döntéséhez beszerzi az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét. 

Utalványozási joggal rendelkezik. 

Eleget tesz mindazon feladatának, amelyet a köznevelési törvény feladataként ír elő. 

Igazgatóhelyettes 

Az igazgató általános helyettese, az igazgatót tartós távolléte esetén teljes jogkörrel és 

felelősséggel helyettesíti 

Fő feladatköre az iskola szakmai képzésének, nevelési munkájának, szervezési, vezetési 

feladatainak összefogása, tervezése, irányítása, ellenőrzése és értékelése, a szakmai képzés 

folyamatos fejlesztése, menedzselése, a szakmai munkaközösségek tevékenységének 

irányítása, a felnőttképzési vizsgák koordinálása, felügyelete. 

Feladata a felnőttképzés koordinálása és felügyelete, az ellenőrzése alá tartozó területen a napi 

munkaszervezési feladatok megszervezése. 

Feladata a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 
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Felelős a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás rendjéért, összehangolásáért, minőségéért, 

feltételeinek biztosításáért, az oktatás szervezéséért, a szakmai képzés pedagógiai 

dokumentumainak vezettetéséért és ellenőrzéséért, a szakmai képzésben résztvevő tanulók 

egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak megszervezéséért, a sajátos nevelési igényű tanulók 

speciális szakmai képzésének biztosításáért, az iskolarendszerű szakmai vizsgák 

megszervezéséért, a szakmai képzés tárgyi feltételeit fejlesztő pályázatkészítésért, a szakmai 

tanárok továbbképzéséért.  

Felelős a humán erőforrás fejlesztéséért. 

Kapcsolatot tart a szakmai képzést vezető, felügyelő minisztériumokkal és 

háttérintézményeivel, a gyakorlati képzésben részvevő gazdálkodó szervezetekkel. 

Figyelemmel kíséri a szakmai képzés területét érintő oktatási és ágazati jogszabályváltozásokat, 

ezekről a szükséges információátadást biztosítja. 

Feladatköre az iskola általános képzésének, nevelési munkájának, a hozzá tartozó közismereti 

tantárgyak munkaközösségeinek szervezési, vezetési feladatainak összefogása, tervezése, 

irányítása, ellenőrzése és értékelése, kapcsolattartás az általános képzést irányító 

minisztériumokkal és háttérintézményekkel, az iskola tanügyi dokumentációjával kapcsolatos 

feladatok összefogása, tervezése, irányítása, ellenőrzése, a központi elektronikus nyilvántartási 

rendszerek iskolai működtetése, a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatoknak 

a koordinálása. 

Felelős a nevelő-oktató munka rendjéért, az általános képzés törvényes megszervezéséért, az 

iskola hatékony és szakszerű pedagógiai munkájáért és ellenőrzéséért, a napi munkaszervezési 

feladatok megvalósításáért, a diákönkormányzati tevékenységért, az iskola mérési és értékelési 

rendszerének működtetéséért, a humán erőforrás fejlesztésének menedzseléséért. Gondoskodik 

a tanulók egészségének és testi épségének védelméről, balesetek megelőzéséről.  

Felelős az iskolai oktató-nevelő munkával kapcsolatos nyilvántartások törvényes, szakszerű és 

pontos vezetéséért, vezettetéséért, az elektronikus adatbázisok nyilvántartásáért, dokumentáció 

kezeléséért, a tantárgyfelosztás, központi statisztikák elkészítéséért, az érettségivel kapcsolatos 

elektronikus anyagok, bizonyítványok nyilvántartásáért, az iskolai éves munkarend 

kialakításáért, közzétételéért, a napi iskolai munkarendváltozások közzétételéért, a 

tanügyigazgatási dokumentációk szabályszerű vezetéséért, kezeléséért, irattárazásáért, az 

iskolafejlesztő pályázatok kezeléséért, a sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiájáért, az 

ifjúságvédelmi tevékenységért, az általános, oktatással kapcsolatos jogszabályi változások 

követéséért, információátadásért. 

Gyakorlati oktatásvezető 

A gyakorlati oktatásvezető az igazgatót a vezetési hierarchia sorrendjében helyettesíti. Önálló 

aláírási joga nincs. 

Fő feladatköre a szakmai gyakorlatok iskolai és iskolán kívüli megszervezése, irányítása, 

ellenőrzése. A hozzá tartozó munkaközösségek ill. szakoktatók tevékenységének vezetése, 

koordinálása. 

Felelős a szakmai képzésben résztvevő üzemekkel és vállalkozásokkal való kapcsolattartásért 

és a velük való szerződéskötés előkészítéséért, a gyakorlati képzés tárgyi és humánerőforrás 

feltételrendszerének fejlesztéséért, a szakmai gyakorlatokon a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért, a tanulói munkahelyi balesetek 

megelőzéséért, a gyakorlaton az egységes oktatási és nevelési eljárások teljesüléséért, a 

gyakorlati képzés pedagógiai dokumentumainak vezettetéséért, ellenőrzéséért, a szakmai 

gyakorlati vizsgák rendjéért, lebonyolításáért, a nyári összefüggő szakmai gyakorlatok 
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megszervezéséért és a résztvevő tanulók munkájáért, a nemzetközi kapcsolatokban folyó 

munka ellenőrzéséért. 

Együttműködik a műszaki vezetővel, összehangolja a tangazdaságok aktuális feladatait a 

gyakorlati képzés feladataival.  

Gondoskodik a szakmai képzésben résztvevő tanulók egészségének és testi épségének 

védelméről, balesetek megelőzéséről. 

Vagyonnyilatkozattétel 

Az intézményben utalványozási jogkörrel rendelkező, illetve az Áht.-ban meghatározott  

személyek, jogszabályban írtak szerinti tartalommal és formában vagyonnyilatkozatot 

kötelesek tenni. Ezen személyek az Intézményben: 

Igazgató 

A vagyonnyilatkozatokat az előirt formában az Iskola hivatalos helyiségében, illetéktelenek 

számára nem hozzáférhetően helyezik el, az Intézményvezető vagyonnyilatkozatát a fenntartó 

őrzi. 

5. Helyettesítés rendje 

Mindazon időben, amikor az intézményben tanulók tartózkodnak a vezetői feladatok ellátását 

biztosítani kell.  

Az intézmény vezetője és helyettesei közül legalább egyiküknek az intézményben kell 

tartózkodnia. A helyettesítés sorrendjét a „vezetőség” részben tett felsorolás szerinti sorrend 

határozza meg. 

Amennyiben a vezetőség tagjainak mindegyike egyidejűleg hivatalos, vagy más elfoglaltsága, 

akadályoztatása miatt nem tud az intézményben jelen lenni, úgy helyettesítésre az 

intézményvezető külön írásbeli megbízása alapján, a lehető legmagasabb besorolású, vagy 

beosztású közalkalmazott lesz jogosult.  

Ha nem a vezetőség tagja jár el helyettesként, jogköre kizárólag az intézmény biztonságos 

működésével, a tanulók és a munkavállalók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali 

döntés igénylő ügyekre terjed ki.  

Ha a vezetőség tagja nem tartós helyettesítőként jár el, úgy az alap munkáltatói jogokat – 

kinevezés, felmentés – nem gyakorolja. 

A vezetőség tagjai helyettesként való eljárása a saját feladatkörükben történik. 

Az Intézményben gazdasági szervezet nem működik. A gazdasági ügyekkel kapcsolatos 

ügyintézést gazdasági ügyintéző végzi, munkaköri leírása szerint, a jogszabályoknak 

megfelelően. 

Egyéb feladatokat a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola gazdasági 

szervezete végzi. 

Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak 

alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak 

beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és helyettese 

kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a Magyar Gyula 

Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola gazdasági vezetője jogosult. Ellenjegyzési 

jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági 

szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  
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6. A vezetők és az alkalmazotti közösségek, valamint a szülői szervezetek 
közötti kapcsolattartás formái és rendje 

Alkalmazotti közösségek 

Az intézményben működő alkalmazotti közösségek részére a működésükhöz szükséges 

feltételeket az intézmény biztosítja, így különösen helyiséghasználatot, telefonhasználatot, 

valamint az iskola rendelkezésére álló egyéb eszközök használatát – pl. fénymásoló, fax – 

biztosítja a feladataik elvégzéséhez szükséges mértékben, térítés nélkül. 

Biztosítja a jogszabályokban előírt munkaidő-kedvezmény igénybevételét. 

A közalkalmazotti közösségek, képviselőjük útján közvetlenül az intézményvezetőnek, vagy az 

általa megbízott helyettesének, írásban vagy szóban terjeszthetik elő javaslataikat, vagy 

véleményüket az alkalmazottak közösségeit érintő kérdésekben. 

Jogosultak arra, hogy a felvetéseikre 30 napon belül a vezetőségtől érdemi választ kapjanak, 

amelynek elmaradása esetén a jogszabályban írt jogorvoslattal, vagy intézkedés iránti 

kérelemmel élhetnek a megfelelő hatóságnál, vagy a fenntartónál. 

Amennyiben írásban terjesztik elő a véleményüket vagy javaslatukat, úgy ugyancsak írásbeli 

válaszra tarthatnak igényt, ennek elmaradása akkor lehetséges, ha a vezetőség a kérelmüknek 

helyt ad, és a szükséges intézkedést meghozza.  

Amennyiben a jogszabályban irt jogosultságaikat a szakszervezet vagy a Közalkalmazotti 

Tanács jogkörébe tartozó kérdésekben a munkajogi kapcsolatok körében gyakorolják, úgy azt 

az erre irányadó törvényi szabályozás szerint tehetik meg. 

A kapcsolattartás formái:  

Nevelőtestületi értekezlet 

Tanévnyitó értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Osztályozó konferencia 

Tanévzáró értekezlet 

Kibővített vezetőségi értekezlet 

Osztályfőnöki értekezlet 

Alkalmazotti értekezlet 

Egy osztályban tanító pedagógusok értekezlete 

Az éves munkatervben megjelöltek szerint nevelőtestületi értekezletre, esetenként teljes körű 

alkalmazotti értekezletre kerül sor.  

Szükség esetén a feladatok fontosságának függvényében rendkívüli értekezlet hívható össze. 

Az értekezletekről hitelesített jegyzőkönyv készül. 

Az értekezletek tervezett időpontjait az iskola éves időtervében a nevelőtestület határozza meg. 

Pedagógus közösségek, és szülői szervezetek kapcsolattartási rendje. 

A közösségek: 

Pedagógusok közössége, munkaközösségek 
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Tanulók közösségei, diákönkormányzat 

Szülői szervezet 

Az egyes intézményi közösségek – így különösen a  

- pedagógusok közösségei – tanulók közösségei,  

- a pedagógusok közösségei – szülői szervezet – egyéb intézményi közösségek  

közötti kapcsolattartásra irányuló tevékenységet a megbízott pedagógusok és a választott 

közösségi tisztségviselők segítségével az igazgató fogja össze. 

A kapcsolattartás általános formája a különböző értekezletek, fórumok, ülések, nyílt napok, 

tanácskozások és fogadóórák. 

Az iskola közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és konkrét időpontokat az iskola 

munkaterve tartalmazza, amelyeket az iskolában mindenki által elérhető helyen ki kell 

függeszteni. 

A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje 

Az intézményben meglévő szakmai munkaközösségek félévente két alkalommal megbeszélést 

tartanak munkatervük szerint. 

A munkaközösségek vezetői ugyancsak félévente legalább két alkalommal, a pedagógusok 

munkájának segítése érdekében a megszerezett tapasztalatok összegzése céljából tartanak ülést. 

A megbeszélések tapasztalatait a szakmai munkaközösség vezetők szükség szerinti formában 

– írásban vagy szóban – a pedagógusokkal mielőbb megosztják, és hasznosítják. 

Szülői szervezetek 

A Szülői Munkaközösség (SZMK) tagjait az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók 

szülei választják meg nyílt szavazással, szótöbbséggel, osztályonként két tagot választhatnak. 

Az SZMK a munkarendjét maga állapítja meg. 

Vezetője a Szülői Munkaközösség elnöke, akit az SZMK tagjai választanak szótöbbséggel, 

nyílt szavazáson. 

Az SZMK folyamatosan figyelemmel kíséri az iskola működését, különösen azon 

intézkedéseket és döntéseket, amelyek a tanulókat érintik. Közreműködik az iskola nem tanítási 

órákon szervezett programjai létrehozásában. 

Az SZMK elnöke vagy tagjai meghívás alapján részt vehetnek a nevelőtestület értekezletén 

hallgatóságként. 

A Szülői szervezet vezetője vagy tagja igényét bejelentheti a nevelőtestület ülésén való 

részvételre, amelyről az intézményvezető határoz.  

Az intézményvezető – vagy az igazgatóhelyettes – a SZMK-t köteles rendszeresen tájékoztatni 

a tanulókat érintő kérdésekről, az intézmény pedagógia programjáról, annak változásáról, a 

tanulók által használható, a nevelésüket, képzésüket segítő, általuk igénybe vehető 

lehetőségekről, tanórán kívüli foglalkozásokról, ösztöndíjakról, külföldi utazásokról, más az 

iskolait kiegészítő képzésekről, foglalkozásokról. Az SZMK évente legalább kétszer ülésezik. 

Az SZMK véleményezési jogot gyakorol a következő kérdésekben: 

- Az intézmény szervezeti és működési szabályzata  

- A házirend 

- A Pedagógiai Program elfogadásakor. 
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- Tankönyvrendelés 

Javaslatot tehet az iskola működésével, vezetésével kapcsolatban. 

Az SZMK vezetője meghívást kap a tanulók záróvizsgáinak meghallgatására. 

Iskolaszék 

Az Intézményben Iskolaszék nem működik. 

Egyéb közösségek és kapcsolattartásuk 

Osztályközösségek 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. 

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére – a DÖK-be, valamint közösségi 

munkájának szervezésére tisztségviselőket választhatnak. 

Egy osztály a tanulók nagyobb csoportjában minősül. 

Az osztály tisztségviselői: 

megbízásos: - osztályonként két hetes, 

kötelezően választott: - két DÖK képviselő, 

 - osztálytitkár, 

választható: - gazdasági felelős, 

 - öko-felelős 

 - sportfelelős, 

 - egészségügyi felelős. 

Pedagógusok közösségei – tanulók közösségei 

Az iskola pedagógusai meghívást kapnak a Diákközgyűlésre és a Diák önkormányzati ülésekre. 

A pedagógusok és tanulók közösségei együtt vesznek részt az iskolai ünnepélyeken, a 

hagyományőrző rendezvényeken, az egészségfejlesztő sportnapokon. 

Kapcsolattartás módja: - osztályfőnöki óra 

 - tájékoztatás az ellenőrző könyvön keresztül 

 - DÖK gyűlés 

 - diákközgyűlés 

 - faliújság 

 - körözvény 

 - „Nyitott Kapuk” 

Pedagógusok közösségei – szülői szervezetek 

Kapcsolattartás módja: - SZMK értekezlet 

 - szülői értekezlet 

 - fogadóóra 
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 - félévi és év végi bizonyítvány 

 - tájékoztatás az ellenőrző könyvön keresztül 

 - egyéni beszélgetés 

 - telefon, illetve levél 

 - iskolai rendezvények 

Intézményi tanács. 

Az Iskolában Intézményi tanács nem működik.  

7. Nevelőtestület 

A nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 

iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  

A nevelőtestület tagja a nevelési oktatási intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő 

alkalmazottja, valamint a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű 

alkalmazottja. 

A nevelőtestület döntési jogköre az intézmény nevelési és oktatási kérdéseire, az intézmény 

működésével kapcsolatos ügyekre, valamint más, jogszabályokban meghatározott kérdésekre 

vonatkozik. 

A nevelőtestület hatáskörébe tartozik: 

- a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 

- a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 

- a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; 

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

készítése, elfogadása; 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 

- a házirend elfogadása; 

- a pedagógus továbbképzés  

- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

- a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; 

- az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása; 

- jogszabályban meghatározott más ügyek. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az egyes pedagógusok megbízatásának elosztása előtt, 

valamint az igazgatóhelyettes megbízása és a megbízás visszavonása előtt.  

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére tagjaiból bizottságot hozhat létre, 

illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre vagy a 

diákönkormányzatra. 

Az így megbízott a feladatát a legjobb tudása szerint köteles ellátni. 

A nevelőtestület átruházza a munkaközösség szakterületére vonatkozóan az éves szakmai 

munkaterv elkészítését, elfogadását és végrehajtását, értékelését, a tantervhez szükséges 

tankönyv és taneszköz meghatározását. 
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A nevelőtestület jogkörét átruházza a tanulók fegyelmi ügyeiben a fegyelmi bizottságra, az éves 

szakmai ellenőrzési terv elkészítését, elfogadását és végrehajtását a szakmai munkaközösségre. 

A nevelőtestület a tanév folyamán a munkatervben meghatározott módon rendes és rendkívüli 

értekezleteket tart. 

Fegyelmi bizottság 

A tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására, a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi 

büntetés kiszabására a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. 

A Fegyelmi bizottságba legalább hat jelöltet választ meg a tantestület, első ülésén, tanévre szóló 

megbízással, egyszerű szótöbbséggel. 

A tagság a megválasztott jelölt általi elfogadással jön létre. 

A fegyelmi bizottság esetenként a tagjainak a fentiek szerint jelölt személyekből alakul meg, – 

a fegyelmi eljárás elrendelésekor igazgatói felkérésre – legalább három taggal. Elnököt az 

ülésen tagjai közül maga választ. 

A fegyelmi bizottság szavazati joggal rendelkező tagja a nevelő testület tagja lehet.  

Kötelezően jelen van a fegyelmi tárgyaláson tanácskozási joggal a diákönkormányzat 

képviselője, egy, a fegyelmi alá vont diákot tanító pedagógus, akinek személyére a fegyelmi 

eljárás alá vont tehet javaslatot. Ennek hiányában, a fegyelmi tanács valamely tagja javaslatára 

felkért tanár. 

A fegyelmi bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján folytatja. 

A bizottság a félévi illetve az év végi nevelési értekezleten köteles beszámolni a munkájáról. 

8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az iskola a következő szervezetekkel tart kapcsolatot: 

Felettes szervek: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Földművelésügyi Minisztérium 

Nevelési-szakmai szervezetek: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

 Herman Ottó Intézet 

Gazdálkodó szervek: Gyakorlati oktatásban résztvevők és támogatók 

Szakmai szervezetek: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

 Magyar Kertészeti Szakképző Iskolák Szövetsége 

Érdekképviseleti szervezetek: Nemzeti Pedagógus Kar 

 pedagógus szakszervezetek 

A szakmai szervezetek egy részével tagsági viszonyban van az iskola. Képviselteti magát 

elnökségi üléseken, közgyűlésen, rendezvényeken. A szervezetek képviselői meghívást kapnak 

az iskola rendezvényeire. 
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9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatok 

A tanítási év során felmerülő megemlékezések, ünnepélyek, hagyományőrző rendezvények az 

alkalom jellegétől függően lehetnek 

- az iskola működésével kapcsolatos rendezvények, 

- tanévnyitó ünnepély, 

- szalagavató ünnepély, 

- ballagás, 

- egyéb kulturális sportrendezvények, 

- gólyabál, 

- farsangi bál, 

- iskolanap, sport és egészségnap, 

- állami nemzeti ünnepek 

- névadó személyéhez kötődő megemlékezések. 

Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben szolgálják a 

nevelési célokat, segítsék elő az iskola hírnevének öregbítését. 

Az első tanítási napot megelőzően az általános munkaidőn kívüli időpontban tanévnyitó, az 

utolsó tanítási napot követő héten pedig tanévzáró ünnepély tartható. 

Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagjának megjelenése 

kötelező. Meghívandók köre: Szülői munkaközösség, gazdálkodó szervek képviselői. 

10. Szakmai munkaközösségek 

Szakmai munkaközösség megalakításához legalább öt pedagógus szükséges. A szakmai 

munkaközösség szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő-

oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.  

A szakmai munkaközösség vezetőjét az iskola igazgatója bízza meg, a munkaközösség 

kezdeményezése alapján. 

Működésük célja: 

- az oktató-nevelő munka fejlesztése, 

- a pedagógusok továbbképzésének segítése, 

- az iskolavezetés munkájának segítése, szaktanácsadás, 

- a szakmai ellenőrzés megszervezése. 

A szakmai munkaközösség dönt szakterületén: 

- működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

- a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

- a továbbképzési programokról, 

- az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

A szakmai munkaközösség véleményezi: 

- a pedagógiai programot, 

- a taneszközök, tankönyvek segédkönyvek és tanulmányi segédletek, ruházati és más 

felszerelések kiválasztását, 

- a felvételi követelmények, a tanulók osztályba vagy csoportba történő beosztásának 

meghatározását, 

- a szakterületét érintő kérdéseket 
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A munkaközösségek feladata: 

- egységes nevelési - oktatási célkitűzések meghatározása 

- az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése, módszertani eljárások fejlesztése, 

- az öntevékeny szakmai továbbképzés elősegítése, 

- bemutató órák szervezése, 

- egységes követelmények és értékelés kidolgozása, 

- a tanulók tudásának eredményfelmérése, 

- tanulmányi versenyek szervezése, tanulók felkészítése versenyekre, 

- pedagógiai, módszertani kérdések megvitatása 

- közösségi élet fejlesztése, 

- a szakterületen belüli külső, bel- és külföldi kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, 

- a szakterület tárgyi feltételeinek tervszerű fejlesztése, ehhez pályázati úton anyagi 

erőforrások gyűjtése, 

- a meglévő felszerelések, berendezések állagmegóvása, őrzése, 

- az éves tervekben meghatározott munkaközösségi ülések tartása 

- a szakterületére vonatkozó munka végrehajtásának, minőségének ellenőrzése 

- szakmai tankönyvek kiválasztása 

A munkaközösség vezetője a tanév félévi és a tanévzáró értekezletén beszámol az átruházott 

jogkörben hozott döntésekről. 

Az intézményben működő szakmai munkaközösségek 

- Osztályfőnöki munkaközösség 

- Szakmai elméleti és gyakorlati munkaközösség 

11. Intézményi védő, óvó előírások 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

Az egészségügyi felügyeletet egy iskolaorvos és egy védőnő látja el. Feladatuk orvosi rendelés 

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

tanulók általános egészségügyi ellenőrzése. Erre a célra az iskola egy orvosi szobát biztosít a 

szükséges felszereléssel. Az orvosi rendelőbe a tanulók csak az iskolaorvos, vagy a védőnő 

hívására léphetnek be, ott felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. Az iskola működése során az 

ÁNTSZ előírások maradéktalanul betartásra kerülnek. Tanévenként az iskolában sor kerül 

minden tanuló belgyógyászati, szemészeti vizsgálatára. 

Az iskolaorvos a szakrendelőivel folyamatos kapcsolatot tart, szükség szerint gondoskodik a 

tanulók szakrendelésre való beutalásáról, megszervezi az egészségügyi szűrővizsgálatokat. 

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

Az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó 

szabályokat. 

Az igazgató felelős a munkavédelmi szabályzat korszerűsítéséért, folyamatos karbantartásáért 

és az abban foglaltak betartása ellenőrzésének megszervezéséért. 

Az igazgató rendszeresen ellenőrzi és ellenőrizteti az intézmény területén a 

munkakörülményeket, a biztonságtechnikai jellemzőket, a munkavédelmi előírások betartását, 

a gépek és kéziszerszámok állapotát és gondoskodik a gépek, berendezések időszakos 

biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzéséről, betartja és betartatja a tanulókra vonatkozó 
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munkabiztonsági szabályokat. Köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók az előírt 

munkavédelmi oktatáson részt vegyenek. Szükség esetén elrendeli a soron kívüli 

munkavédelmi oktatást. 

A tanulók számára munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást kell tartani minden tanév 

kezdetén az első osztályfőnöki órán, testnevelési órán, az első gyakorlati foglalkozáson 

valamint kémia és fizika kísérleti óra, sportfoglalkozás, tanulmányi kirándulás és tábor 

megkezdése előtt, amit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és azt a résztvevők aláírásukkal 

igazolják. Az oktatást a szakmai gyakorlaton félévente meg kell ismételni. Az új 

munkafolyamatok előtt a speciális munkavédelmi eljárásokat, veszélyforrásokat a tilos és 

elvárható magatartásokat ismertetni, tudatosítani kell. Arra kell törekedni, hogy a tanult 

ismeretek a tanulók életformájává és mindennapi gyakorlatává váljanak. 

A munkavédelmi oktatás megtartása és az azon való részvétel kötelező. 

A pedagógusok kötelesek a tanulók egészsége és testi épsége érdekében betartani és betartatni 

a tantárgyak oktatására vonatkozó munkabiztonsági előírásokat.  

A vezetők és alkalmazottak kötelesek mindent megtenni a balesetek megelőzése érdekében. 

Baleset esetén a sérült illetve a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a sérült közvetlen 

felügyeletét ellátó személynek (tanár, szakoktató) haladéktalanul jelenteni, aki a tudomására 

jutott balesetet az intézményvezetőnek vagy helyettesének, illetve a munkavédelmi 

megbízottnak köteles azonnal jelenteni, majd azonnal meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást. 

Egészségügyi károsodás esetén értesíteni kell az ÁNTSZ-t. 

A tanulói balesetekről tanulói baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. Ezt meg kell küldeni az 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának, és elektronikus 

úton az Emberi Erőforrások Minisztériumának a tárgyhót követő hónap nyolcadikáig. A 

jegyzőkönyvek öt évig nem selejtezhetők. 

A munka-, tűz és környezetvédelmi oktatás megtartása, a baleseti jegyzőkönyvek vezetése és 

az ezzel kapcsolatos adminisztráció a munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott feladata. A 

balesetekről a jogszabályban írt módon nyilvántartást kell vezetni a munkavédelmi 

megbízottnak. 

Gyermekjóléti szolgálat 

Az iskola együttműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, és 

megszüntetésében, az ifjúságvédelmi feladatok végrehajtása érdekében a tanulók lakóhelye 

szerinti illetékes gyermekjóléti szolgálattal illetve a gyermekvédelmi rendszerekhez 

kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az 

együttműködés elsődlegesen a preventív feladatokra terjed ki, de a szociálisan, mentálisan vagy 

egészségkárosító szokások miatt veszélyeztetett tanulók érdekében esetmegbeszéléseken és 

közös intézkedések kezdeményezésében is együttműködnek. A kapcsolatot az 

igazgatóhelyettes és az ifjúságvédelmi felelős tartja. 

Az Intézmény és a gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartásának rendje: 

Az Intézmény vezetője a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői közösség, az 

osztályközösség, a tanuló vagy szülője megkeresésére, minden a résztvevők által indokoltnak 

ítélt esetben, amikor a tanulókat veszélyeztető okot észlelnek, a tanuló tekintetében eljárni 

illetékes gyermekjóléti szolgálatot megkeresi, és azzal együttműködve törekszik a tanulót 

veszélyeztető körülmény feltárásban és megszüntetésében, minden az intézkedési körébe 

jogszabály által meghatározott esetben. 
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A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 

Az iskola dolgozói részére a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft (1221 

Budapest, Káldor Adolf u. 5-7.) az iskolával kötött megállapodás alapján foglalkozás 

egészségügyi szolgáltatást végez. 

Felvételkor vizsgálják a munkavállalók egészségügyi alkalmasságát, majd ellenőrzik azt 

időszakos és rendkívüli vizsgálatok keretében. Vezetik az egészségügyi törzslapokat, rendelési 

idejük az iskola titkárságán megtalálható. 

12. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

Rendkívüli eseményen kell érteni minden olyan eseményt, amelynek bekövetkeztét előre nem 

lehet látni (tűz, árvíz, belvíz, földrengés, bombariadó). 

Rendkívüli esemény esetén haladéktalanul értesíteni kell a portán erre a célra elhelyezett 

„Tűzriadó” jelölésű, zárt borítékban felsorolt vezetőket, szakembereket az ott megadott módon. 

Riadó elrendelése, végrehajtása 

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor az iskolában való benntartózkodás rendje szerint illetékes 

első számú vezető riadót rendel el. 

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

jelzéssel), kolomppal, iskolarádión, vagy hangosbeszélőn keresztül bemondott szöveggel, vagy 

élőszóval kell jelezni. 

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

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

fegyelmezetten, gyorsan elhagyják a tantermeket, tanműhelyeket. 

Az iskola épületeinek gyors szervezett elhagyásával a főbejáraton, a hátsó kijáraton keresztül, 

az udvaron történik a gyülekezés, ahol rendben felsorakoznak az osztályok a kísérő tanárral 

együtt (a helyiségekben lévő menekülési útvonal alapján). 

A tanárok, szakoktatók, szakmunkások, munkahelyi vezetők ellenőrzik a tanulók és a dolgozók 

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

információt a riadó végrehajtásával megbízott vezetőnek. 

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

mellett kötelesek a további intézkedésig a kijelölt gyülekezési helyen tartózkodni. 

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

az ott dolgozók kötelesek a helyiséget áramtalanítani (gépek, berendezések, készülékek 

kikapcsolása). Az épületek áramtalanítása a gondnok feladata. A tantermek, helyiségek ajtóit 

nyitva kell hagyni. A gázcsapok elzárása a gondnok feladata. 

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

hangosbeszélőn keresztül bemondott szöveggel, élő szóval, a tanulók elfoglalják helyeiket az 

iskolában, tanműhelyben, a dolgozók a kiürítést elrendelő utasítására kötelesek a 

munkahelyükre visszatérni. 

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

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

gépek, anyagok, eszközök, szervek ellen irányuló robbantási, vagy egyéb fenyegetésről 

telefonon, vagy más módon tudomást szerez, az alábbi intézkedéseket kell megtennie: 

- a bejelentést tevő személyt lehetőleg anélkül, hogy gyanút fogna, beszéltetni kell. 
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- lehetőség szerint meg kell tudni, hogy a bejelentett eseménynek mi volt az oka 

(tanulmányi, gazdasági, politikai stb.) 

- meg kell figyelni a bejelentést tevő személy (felnőtt, tanuló) beszédmodorát, 

hanghordozását, milyen egyéniség (primitív, intelligens), gyermek, tanuló, felnőtt, férfi 

vagy nő. 

- mikor és hol következik be a veszélyt okozó esemény? 

Az a személy, aki az információt kapta, köteles értesíteni a Budapesti Rendőrfőkapitányságot, 

vagy a XXII. kerületi Rendőrkapitányságot. Az iskolavezetést, a benntartózkodás rendje szerint 

illetékes első számú vezetőt a bejelentésről a rendőrség értesítésével lehetőleg egy időben kell 

tájékoztatni.  

A rendőrség felé tett bejelentésnek tartalmaznia kell: 

- A bejelentés pontos helyszínét (iskola neve, kerület, utca, házszám). 

- Mi van veszélyben, milyen káreset történt, vagy történhet? 

- Emberélet van-e veszélyben? 

- Tűz keletkezhet-e? 

- Robbanásveszély áll-e fenn? 

A rendkívüli eseményről értesítendő szervek telefonszámai: 

Rendőrség központi ügyelet 107 

Rendőrség, BRFK 317-6680, 317-6791 

Tűzoltóság 105, 112 

Mentők 104 

A bombariadó oktatásával kapcsolatban elhangzottak és a vonatkozó szabályok betartása 

mindenkire nézve kötelező. 

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

Katasztrófa: a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a 

minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl.: természeti, 

biológiai eredetű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság 

alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy 

mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények 

felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő 

védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok 

és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi 

segítség igénybevételét igényli. 

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

jelölésű, zárt borítékban felsorolt vezetőket, szakembereket az ott megadott módon. 

Katasztrófa esetén a „Riadó elrendelése, végrehajtása” címszó alatt leírtak alapján kell eljárni. 

13. A szülői szervezet véleményezési joga 

A szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg a következő esetekben: 

- a tanulók nagyobb csoportját érintő döntések tárgyban,  

- a tanulók egyes kötelezettségeit érintő házirendben szabályozandó kérdések  esetén,  

- az intézménybe való belépés rendje  szülőkre és tanulókra vonatkozó változása esetén, 

- tanórán kívüli foglalkozások rendje és tárgya tekintetében. 
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A szülői szervezet a véleményezési jogot az adott tárgyban saját munkarendje szerint 

gyakorolja, a véleményezésre az Intézményvezető az iskolai szülői szervezet vezetőjét írásban 

kéri fel , a véleményt annak saját ügyrend szerinti megtárgyalása után ugyancsak írásban közlik 

a véleményezésre nyitva álló – 15 – napos határidőn belül az Intézmény vezetővel. 

Az egyes kérdések tekintetében az Intézmény vezetése illetve a döntésre hatáskörrel rendelkező 

a lehetőségekhez képest figyelembe veszi, de az a döntésében nem köti. A véleményezés 

elmaradása nem akadálya tervezett intézkedés bevezetésének. 

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

Az egyeztető eljárás szabályai  

Az intézmény vezetője – vagy a fegyelmi bizottság elnöke – a fegyelmi eljárás megindítását 

megelőzően személyes találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető 

eljárás lehetőségéről mindannak aki az ügyben érintett, sértett, vagy eljárás alá vont, annak 

törvényes képviselője, jogi képviselője. 

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

eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről.  

Az egyeztető eljárás kezdeményezése esetén annak foganatosításáról az intézményvezető vagy 

a Fegyelmi bizottság elnöke intézkedik.  

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

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

személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket  

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

biztosíthatók a zavartalan, befolyástól mentes  tárgyalás feltételei.  

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

hogy a személy pedagógus legyen.  

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

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

tisztázása és a felek álláspontjának közelítése  

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

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

felfüggeszti  

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

eljárás – lehetőség szerint 30 napon belül – írásos megállapodással lezáruljon  

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

érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá  

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

egyik fél sem ragaszkodik  

A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 

körben nyilvánosságra lehet hozni.  

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

hiányzás, a magatartási szabályok be nem tartása, dohányzás, a pedagógus vagy az Intézmény 



Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola SzMSz – 2017. 

 

 

28 

tekintélyének jó hírének csorbítása – ezen esetekben egyeztető eljárás sértett hiányában nem 

folyik. Ezen magatartások körét a házirend tételesen tartalmazza. 

Fegyelmi eljárás szabályai  

A fegyelmi bizottság elnökét tagjai közül maga választja esetenként. 

A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi 

bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal, vagy az eljárását segíteni 

szükséges meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. 

A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges 

időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.  

A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról egyidejű írásos jegyzőkönyv készül, amely a 

tárgyaláson elhangzottak lényegi részét tartalmazza, külön indítvány esetén szószerinti 

jegyzőkönyv is készülhet. 

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot 

az iskola irattárában kell elhelyezni.  

A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

egyetlen irattári számmal kell iktatni, a tárgyaláson meghozott határozat száma a jegyzőkönyv 

sorszámát viseli. 

A fegyelmi tárgyaláson amennyiben lehetséges határozatot kell hozni. A tárgyaláson hozott 

határozat tartalmazza az ügy számát, az eljárás alá vont adatait (nevét, édesanyja nevét, 

lakcímét, osztályát) és a fegyelmi bizottság rendelkezését (rendelkező rész).  

A határozatot a fenti formában le kell írni azt a fegyelmi bizottság tagjai aláírják. Ezt követően 

a határozat kihirdetésre kerül. A kihirdetett határozat indokolása szóban történik meg.  

A kihirdetés után a jelenlévőket a jogorvoslati jogukról tájékoztatni kell. A tájékoztatást és az 

erre adott választ a fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve rögzíti, ha helyben nem nyilatkoznak 

ennek tényét is. 

A határozat írásba foglalása esetén az a rendelkező részen felül az írásos indokolást is 

tartalmazza. Az indokolás tartalmazza a tényállást, azon bizonyítékokat amely alapján a 

Fegyelmi bizottság a tényállást megállapította, marasztalás esetén az enyhítő és súlyosító 

körülményeket és a határozat jogszabályi alapját. 

15. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési 
rendje 

Az iskolában használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként 

kezelendő. 

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

adminisztrációért felelős alkalmazottak. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók 

adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal 

kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését.  

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, 

helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy 

akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesnek alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le 

kell pecsételni és irattárba kell helyezni.  
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Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a 

tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt 

adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola 

körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a 

szülőnek.  

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

kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg.  

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

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

megszűnésének eseteiben.  

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

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

jogkörben az igazgatóhelyettes jogosult. 

16. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 
kezelési rendje 

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,  

- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  

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

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

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

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

az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) 

férhetnek hozzá.  

17. Az intézményvezető feladat és hatásköréből leadott feladat és 
hatáskörök, munkaköri leírás minták. 

Átadott hatáskörök: 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. 

Az igazgatóhelyettest az igazgató bízza meg. Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, egyéni 

felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírása illetve a megbízatása 

tartalmaz. 

A munkaköri leírás mintát az SZMSZ melléklete tartalmazza. 

18. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája 

A tanulók részvétele 

A tanuló tanórán kívül iskolai keretek közt, vagy az iskola irányításával iskolán kívül folyó 

tevékenységekben vehet részt. 
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A tanulók valamely intézmény, szervezet, egyesület, vállalat (ifjúsági vagy művelődési házak, 

tanfolyamok, színház, művészeti csoport, sportegyesület) munkájában – amennyiben az 

oktatási időt is érinti – az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélyével vehetnek 

részt. A részvételhez a szülő beleegyezése szükséges. 

A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon önkéntes. 

A felvétel után év végéig köteles a tanuló a foglalkozásokon részt venni. Erre a beiratkozás előtt 

fel kell hívni a tanuló figyelmét. 

Tanórán kívüli tevékenységek köre 

Tanórán kívüli foglalkozásnak tekinthető a tanulószoba, a szakkör, a könyvtári foglalkozás, a 

diáksportkör, tömegsport-foglalkozás a napi rendszeres testedzéshez, a tanulmányi-, szakmai-, 

kulturális verseny, sportvetélkedő és azokra való felkészítés, diáknap, szakmai nap, sportnap, 

DÖK programok, sajátos nevelési igényű tanulók számára a fejlesztő foglalkozások valamint 

azok, amelyeket az iskolai szervezetek az elfogadott éves munkatervükben megterveztek. 

Kezdeményezők köre: 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a DÖK, a nevelőtestület, a szülői munkaközösség 

kezdeményezhetik. 

Szakkörök 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére szakkörök működnek.  

A szakkört az intézmény felnőtt dolgozója irányítja, akit az intézmény vezetője bíz meg. 

A szakkör vezetője naplót vezet a foglalkozásokról.  

A szakkörökre a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a 

tanév végéig részt kell venniük.  

A foglalkozások a tanítási időn kívül szervezhetők, és 1-2 órán át tartanak. 

A foglalkozások tárgyát a szakköri munkaterv tartalmazza. A munkatervet, valamint a szakkör 

működési rendjét a tagság készíti el és azt az igazgató hagyja jóvá. A szakkört irányító felnőtt 

dolgozó, akit az igazgató bíz meg, szakköri naplót vezet az előírások szerint. Az indítandó 

szakkörök számát a diákok érdeklődése és az iskolai lehetőségek szabják meg. 

A diákok a DÖK, a szülői szervezetek útján írásban kérhetik újabb szakkörök beindítását 

minimum 10 fő igénye alapján az iskola igazgatójától, aki a lehetőségeket figyelembe véve dönt 

a szakkör elindításáról. 

Tantárgyi korrepetálások, fejlesztő pedagógiai foglalkozások 

Tanévenként az igények és lehetőségek összehangolása után a munkaközösség-vezetők 

javaslata alapján kerül az ütemterv kiírásra. A foglalkozások meghatározott helyen és időben 

hetenkénti rendszerességgel folynak. Szintvizsgára, szakmai vizsgára történő felzárkóztató 

vagy felkészítő foglalkozásokat elsősorban a gyenge előképzettségű és az előírt tananyag 

elsajátításában lemaradást mutató tanulók részére kell szervezni. 

Kirándulások, színház, tárlat, múzeum stb. látogatása 

Foglalkozási időn túl bármikor, oktatási idő alatt csak az intézmény igazgatójának előzetes 

engedélyével szervezhető. A tanév során tervezett osztálykirándulások időpontját minden 

vonatkozó tanév előtt májusban a nevelőtestület meghatározza. A tanév kezdetekor a 

nevelőtestület a munkatervben rögzíti, a részletes programokat az osztályfőnöki munkaterv 
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szerint, írásban az igazgatóhelyettesnek kell leadni 15 nappal a kirándulás kezdete előtt 

egyeztetés és engedélyezés céljából. 

A tanulmányi kirándulás, az üzemek és a kulturális intézmények látogatása az iskolai 

munkaterv, továbbá az osztályfőnökök és a tanárok tanmenetének szerves része. A 

kirándulásokat a diákképviselőkkel, a szülői munkaközösségekkel közösen, a tanulók és a 

szülők elfogadható kérésének, javaslatainak figyelembevételével kell megszervezni. 

Két- vagy többnapos kirándulás csak tanítás nélküli munkanapokon, illetve tanítási szünetekben 

szervezhető, a nem az iskola munkatervében szervezett kirándulás felelőssége a szervezőt 

terheli. 

Az iskola által szervezett kirándulások, látogatások alkalmával annyi kísérő tanárt kell 

biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulóként legalább 1 főt. 

A kirándulásokra el kell vinni az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést. 

A kirándulások költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülőket csak a legszükségesebb 

mértékben terhelje. 

Iskolai sportkör 

Az iskolában működő iskolai sportkör célja a tanulók fizikai, sportági képzése, edzése, 

egészségük megszilárdítása, a sportolási igény felkeltése, a sport eszközeivel hozzájárulni a 

tanulói személyiség alakításához. A sportkör működését külön szabályzat tartalmazza. Tanulói 

igény szerint a tornaterem minden délután igénybe vehető tanári felügyelettel. Az igényeket a 

Diákönkormányzat az iskolavezetés felé közvetíti. 

Tömegsport 

A tömegsport célja a tanulók érdeklődési körének figyelembevételével a testnevelési tantervi 

feladatok megvalósítása. 

A foglalkozások keretén belül történik az iskola lehetőségeinek és hagyományainak 

megfelelően kialakult sportágakban a házi versenyek és az iskolák közötti versenyek, 

bajnokságok lebonyolítása. 

Külföldi utazások tanulókra és alkalmazottakra vonatkozó közös szabályai 

Tanítási idő alatt vagy azon kívül a tanulók, szorgalmi időben a közalkalmazottak minden olyan 

egyéni és csoportos utazásához, amelynek célja külföldön tanulmányok folytatása, 

tanulmányút, szakmai gyakorlat, a külföldi továbbképzésen, tudományos, művészeti vagy 

egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel, az iskola igazgatójának engedélye szükséges. 

A tanulók csoportos utazása esetén az engedély megadásához szükséges kérelmet az utazó 

csoport vezetője az utazás előtt két hónappal az igazgatónak írásban nyújtja be. 

A kérelemnek tartalmaznia kell: a külföldön tartózkodás időpontját, útvonalát, szálláshelyét, a 

résztvevő tanulók számát, kísérő tanáraik nevét. 

A tanítási idő alatt tervezett utazás céljára az alkalmazottak részére, amennyiben szükséges a 

szabadságot, a tanulók részére a tanításban való távolmaradást az igazgató az érvényes 

jogszabályok rendelkezései szerint jogosult engedélyezni. A tanulmányutakhoz az igazgató 

engedélyével az iskola mikrobusza igénybe vehető. 

Az igazgató szorgalmi időben történő három napon túli külföldi távollétéhez a munkáltató 

engedélye szükséges. 
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19. A felnőttoktatás formái 

A felnőttoktatás iskolarendszerű esti tagozatos középiskolai oktatás keretében folyik, egyrészt 

a szakmai képzés utáni érettségire felkészítő szakaszban, két év időtartamban, másrészt a 

hatályos OKJ szerinti szakképesítések esetében, az annak megfelelő időtartamban. 

A felnőttképzés önköltséges tanfolyamos szakmai oktatás keretében is folyik. 

20. Diákönkormányzat 

A diákönkormányzat a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseleti szerve. A 

tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulói jogok figyelemmel 

kisérésére, valamint a tanulói kötelezettségek végrehajtásának és a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

Az iskolai Diákönkormányzat vezetőségét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákközgyűlés választja. A Diákönkormányzat vezetőségében a tanulók képzési típus szerinti 

nagyobb közösségei legalább egy-egy fővel képviseltetik magukat. A vezetőség egy elnökből, 

egy elnökhelyettesből és három tagból áll. Ez a vezetőség irányítja a diákönkormányzati 

munkát. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. 

Munkáját a szervezeti élettel kapcsolatos kérdésben önállóan, más kérdésekben az igazgatóval, 

a tantestülettel és az osztályok önkormányzati szervével együttműködve végzi. A 

Diákönkormányzat számára az iskola biztosítja a működéshez szükséges eszközök, helyiségek 

használatát, az országos, a fővárosi és a kerületi szervezésű konferenciákon, képzéseken való 

részvételt, melynek költségeit az iskola téríti.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzati képviselők 

fogadják el, a nevelőtestületnek egyetértési joga van. 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, amelyet évenként 

legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

Az évi diákközgyűlés összehívását a Diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a 

munkatervében és a tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés 

összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. 

Az évi rendes diákközgyűlésen a Diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző 

diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói 

jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 

A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell 

hozni. 
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21. Diákönkormányzat és az Intézmény vezetői közötti kapcsolattartás 
rendje 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, 

illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét 

a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót – ha jogszabály másképp nem 

rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat 

részére. 

Az iskola a diákönkormányzat működéséhez – a tanév helyi rendjében szabályozott módon és 

a diákönkormányzattal kötött megállapodás szerint – tanítási idő után egy tanterem használatát, 

az iskolarádió működtetését, az iskolarádió helyiségének szabad használatát, faliújság 

elhelyezési lehetőségét valamint a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékű 

pénzeszközök feletti rendelkezési jogot biztosít. 

A diákönkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az intézmény térítés nélkül 

biztosítja. 

A diákönkormányzat képviselőjének, illetve a diákképviselőknek jogukban áll, hogy a 

tanulókat bármilyen módon érintő kérdések tekintetében közvetlenül az intézmény vezetőjéhez, 

a diákönkormányzatot segítő pedagógushoz forduljanak írásban vagy szóban. Joguk van arra, 

hogy felvetett kérdéseikre érdemi választ kapjanak azon formában, amelyben ők maguk azt 

előterjesztették. 

A diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak azon vezetőségi értekezletekre, amelyeken 

a tanulóifjúság fontos kérdéseit tárgyalják. A diákönkormányzat vezetőségének képviselője 

tagja az iskola Fegyelmi bizottságának. 

A Diákközgyűlés évente egy alkalommal ülésezik, amelyen az iskola vezetői is részt vesznek. 

A Diákönkormányzat a munkatervben meghatározottak szerint, általában évente legalább négy 

alkalommal ülésezik. 

22. Az intézményi sportkör és szakkörök valamint az intézmény vezetése 
közötti kapcsolattartás formái és rendje 

A sportkörbe, szakkörbe való jelentkezést a tanuló az intézményvezetőnél tartozik bejelenteni 

a korábban meghatározottak szerinti időben. 

A szakkör működését, az azon való részvételt az intézményvezető jogosult ellenőrizni maga 

vagy megbízottja útján. 

A szakkör, sportkör felnőtt vezetője működésének biztonságos fenntartása érdekében 

közvetlenül az intézmény vezetőjéhez vagy megbízottjához jogosult fordulni, és érdemi 

intézkedést kérni.  

A szakkör felnőtt vezetője a szakkör működéséről felvetett naplót háromhavonta köteles 

bemutatni az intézmény vezetőjének, vagy megbízottjának, a jelenlét és működés áttekintése 

miatt. 

A kapcsolattartás módjai: - munkaterv 

 - féléves beszámoló 

 - éves beszámoló 
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23. A gyakorlati képzést folytatókkal való kapcsolattartás rendje 

Az intézmény a gyakorlati képzést folytatókkal közvetlen kapcsolatot tart fenn, amelynek során 

az intézmény vezetője, vagy helyettese, illetve az általa megbízott személy, a gyakorlati képzés 

helyszínén megjelenhet, ott a képzés folytatását ellenőrizheti, tárgyszerűen, vagyis a 

tekintetben, hogy a képzés folyamatban van-e, illetve a helyszínt illetően, hogy az a képzésnek 

megfelelően a szakma elsajátításának feltételei fennállnak-e, a tanulók biztonságos gyakorlati 

képzésének körülményei biztosítottak-e. 

Az eljáró megbízott tevékenységét a gyakorlati képzést folytató helyszínen lévő képviselője 

segíteni tartozik. 

A felek között – amennyiben szükséges – a felmerülő kérdéseket rövid időn belül a megfelelő 

vezetői szint bevonásával tisztázzák.  

24. A könyvtár működése 

Az iskola könyvtárának működési rendjét és más kötelezően szabályozandó kérdéseket a 

könyvtár önálló Szervezeti és működési Szabályzata tartalmazza, amely mellékleteivel a jelen 

Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete. 

A nyitva tartás, kölcsönzés ideje: 

hétfő 8:00-12:00 óráig és 13:00-15:00 óráig 

keddtől péntekig  8:00-12:00 óráig és 13:00-14:00 óráig 

25. Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás 

Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatójának jóváhagyásával a szakmai 

munkaközösségek készítik el a megbízott tankönyvfelelős koordinálásával. 

Az iskola minden év február 15-ig elkészíti a tankönyvrendelést.  

Az iskolának június 10-ig közzé kell tennie azokat a tankönyveket, ajánlott és kötelező 

olvasmányokat, amelyeket a tanulók az iskolai könyvtárból kikölcsönözhetnek (amelyeket a 

tankönyvtámogatás terhére vásárolt az oktatási intézmény.)  

Az Intézmény vezetője biztosítja, hogy mindazok számára akik ingyenesen igénye vehető 

könyvekre jogosultak a könyvek rendelkezésre álljanak. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje 

Nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás (normatív kedvezmény) igénylési és 

igénybevételi rendje 

Az igénybejelentés az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” című nyomtatvány 

kitöltésével és a jogosultságot igazoló hivatalos dokumentum egyidejű bemutatásával történik. 

Határidő: a következő tanévet megelőző november 30., illetve kezdő évfolyamon legkésőbb a 

beiratkozás napja.  

A normatív kedvezmény igénybevételére a tanuló csak abban az esetben jogosult, amennyiben 

az igazoló dokumentum a tankönyvosztás időpontjában is érvényes. 
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Nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei és elosztásának rendje: 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást az iskola iskolai tulajdonú tankönyvek 

kölcsönzésével oldja meg, ezt a tanév rendjében meghatározott időpontig benyújtott 

igénylőlapon lehet igényelni. A kérelmeket a Diák Szociális és Tankönyvtámogatási Bizottság 

bírálja el. Előnyben részesül az a tanuló, aki igazolja, hogy a családjában az egy főre jutó 

jövedelem összege nem haladja meg a minimálbért. 

26. A Tanulói veszélyeztetettség kezelése 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem, az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Az intézmény szabályozott rendben kapcsolatot tart fenn a 

Gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és 

abban a körben. Veszélyeztetettség észlelése esetén az iskola igazgatója kezdeményezi a 

megfelelő eljárást az érintett szerveknél és intézményeknél, a tanuló, a gyermek érdekeinek 

maradéktalan szem előtt tartása mellett. 

27. Egyéb kérdések 

A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai 

Az intézményben olyan reklámokat lehet elhelyezni, amelyek a gyermekeknek szólnak, az 

egészséges életmóddal, a társadalmi, közéleti, kulturális, oktatási tevékenységgel lehetnek 

kapcsolatosak. A reklámok, hirdetmények elhelyezésére az igazgató adhat engedélyt. 

Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának 
szabályai 

A tanítás során a tanulók által előállított dolgok feletti jog az iskolát illeti meg. 

A tanulók által tanulói jogviszonyukból eredő kötelezettségüknek teljesítésével összefüggésben 

készített tárgyi alkotások és szellemi termékek vagyoni joga nem átruházható.  

A szakképzésben résztvevő tanulók munkaruha kihordási idejének, tisztán 
tartásának jogszabályoktól eltérő szabályozása 

A munkaruha kihordási ideje két év.  

A munkaruha tisztán tartása a tanuló kötelezettsége. 

28. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága 

Az intézményi alapdokumentumok, így különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és 

mellékletei, a Házirend, a Pedagógiai Program nyilvános, és a mellékletek kivételével az 

Intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

A fenti dokumentumok minden érintett számára szabadon megtekinthetőek. 
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29. LEGITIMÁCIÓ 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot csak a nevelőtestület módosíthatja a szülői 

munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az iskola nevelőtestülete 2017. augusztus hó 31. napján 

elfogadta. 

30. Mellékletek: 

1. A Iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzata 

2. Munkaköri leírás minták 

3. Adatkezelési szabályzat 

 

  






