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A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy az intézmény működésére, 
belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket határozza meg, a 
jogszabályok keretei között, illetőleg azokat a kérdéseket rendezi, amelyekre 
jogszabályok nem vonatkoznak. Ennek érdekében: 
 ad 1. a SZMSZ-t az intézmény vezetője készíti el, s nevelőtestülete – 
meghatározott eljárás keretében – fogadja el. Az elfogadáskor az iskolaszék és a 
középiskolában az iskolai diákönkormányzat a jogszabályban meghatározottak 
szerint egyetértési jogot gyakorol. 
 ad 2. a SZMSZ meghatározza a 11/1994. /VI. 8./ MKM rendelet a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről 4. §-a /1/ és /2/ bekezdésében 
foglaltakat. 
 ad 3. a SZMSZ rendelkezéseinek megismerése, megtartása és 
megtartatása az intézmény vezetőinek, alkalmazottjainak, tanulóinak, illetőleg – 
a reájuk vonatkozó kérdésekben – azoknak a kötelezettsége, akik egyéb 
jogviszony keretében kerülnek kapcsolatba az iskolával. 
 ad 4. a SZMSZ rendelkezéseinek megsértése esetében – a jogszabályi 
keretek közt, megfelelő eljárás során – az alkalmazottakkal szemben: 

- a munkáltatói jogkör gyakorlója 
  - a tanulóval szemben: 
- intézkedés, illetőleg büntetés kiszabására jogosult 

  - minden más személlyel kapcsolatban: 
- az intézmény vezetője – illetőleg helyettese – járhat el. 
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1. fejezet  

INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 

1. § /1/ Alapító okirat száma: 92/1994. (VI. 27.) kelte: 1994. 06. 27 
 Módosított okirat száma: 63/2005. (VI. 29.) kelte: 2005. 06. 29 
 /2/ Az intézmény neve: Sztárai Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 
 /3/ Az intézmény székhelye: Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73  
 /4/ Az intézmény önálló jogi személy. 
 /5/ Az intézmény költségvetési gazdálkodást folytat. 
 /6/ Az intézmény típusa: gimnázium (a hat évfolyamos osztályok első két 
évfolyamán általános iskola) 
 szakközépiskola (érettségi utáni szakképzés) 
 /7/ Ellátandó alaptevékenység: általános középfokú oktatás 
 /8/ Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet. 
 /9/ Az intézmény fenntartója: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 /10/ Az intézmény vezetője: Pirgi József igazgató 
 /11/ Az intézmény OM azonosítója: 036385 
 
2. § /1/ A feladatmutatók megnevezése és köre. 
 Az intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) 
 A létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők létszáma (fő) 
 A tanulók létszáma (fő), (magántanulók és vendégtanulók létszáma is) 
 
3. § /1/ Az intézmény jóváhagyott költségvetésének végrehajtására az OTP 
tolnai fiókjánál vezetett 11746108-15416401 számú költségvetési elszámolási 
számla szolgál. 
 /2/ Az intézmény adóhatósági azonosítószáma: 15416401-1-17 
 /3/ Az intézmény statisztikai számjele: 15416401-8021 322 17 
 /4/ Az intézmény az Általános forgalmi adónak nem alanya. 
 /5/ Intézményünknek részben önálló költségvetési szerve nincs. 
 /6/ Mellékletként csatolva a Kockázatkezelési szabályzat (8. számú 
melléklet), a Kötelezettségvállalási szabályzat (9. számú melléklet), és az 
Ügyrend, mint szabályzat (10. számú melléklet). 
 
4. § /1/ A működés törvényes alapdokumentumai: Alapító okirat, Pedagógiai 
Program, Intézmény Minőségirányítási Program, iskolai SZMSZ, iskolaszéki 
SZMSZ, diák-önkormányzati SZMSZ, Kollektív Szerződés. 
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 /2/ Az intézmény szervezeti vázrajza 
 

Igazgató 

 Igazgató-helyettes Gazdasági vezető 

Munkaközösség-vezető Iskolatitkár Gazdasági titkár 

Tanár  Takarító, karbantartó 

 
 /3/ Az intézmény feladatellátását meghatározó legfontosabb jogszabályok: 
1993. évi LXXIX. Törvény A közoktatásról, 11/1994. /VI. 8./ MKM rendelet a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról, 1992. évi XXXVIII. Törvény az 
államháztartásról, 2000. évi C. törvény A számvitelről, 249/2000 (XII. 24.) 
Korm. rendelet a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről, 217/1998 (XII. 
30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről.    
 /4/ Intézmény bélyegzőjének feliratát és lenyomatát, a használatra 
jogosultakat a 13. melléklet tartalmazza. 
 

 

2. fejezet  

A MŰKÖDÉS RENDJE 

5. § /1/ Az iskolai szorgalmi időszakban hétfőtől péntekig 7 óra és 18 óra között 
tart nyitva. Ettől eltérően az intézmény igazgatója rendelkezhet, akivel e 
kérdésben előzetesen egyeztetni kell. 
 /2/ A tanítási idő kezdete 7 óra 55 perc, a délutáni tanításé pedig 14 óra 30 
perc. A tanítási órák idejét a tantárgyfelosztás és az órarend tartalmazza. Az órák 
időrendjét az 1. melléklet tartalmazza. 
 /3/ Eltérő rendelkezés hiányában a 7-12. évfolyamban az első tanítási órát 
legfeljebb 45 perccel korábban lehet kezdeni.  
 /4/ A szorgalmi időszak előkészítése augusztus 15-től augusztus 31-ig tart. 
Ebben az időszakban kell megszervezni és lebonyolítani az osztályozó, a 
különbözeti és javító vizsgákat. Osztályozóvizsgát kérelem benyújtása után 
ősszel és tavasszal lehet még tenni. 
 /5/ A nyári szünidő alatt minden hét szerdáján 9 órától 13 óráig megfelelő 
ügyeletet kell fenntartani. 
 /6/ Az intézményben 7 óra 45 perctől délután 16 óráig az igazgatónak 
és/vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. 
 /7/ Az iskolába való belépés az épület fő és oldal bejárati ajtóin keresztül 
történik mindenki részére. Akik nem állnak jogviszonyban az iskolával azokat 
az iskolatitkár, illetve a pénztáros alkalmazottak megszólítják és útbaigazítják.   
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 /8/ a: Bombariadó esetén a jelzést vevő azonnal értesíti az igazgatót 
(helyetteseit), aki az épület vagy épületrész kiürítését a kivonulási terv szerint 
haladéktalanul elrendeli. Az igazgató vagy megbízottja értesíti a rendőrséget, és 
amíg a rendőrség meg nem érkezik, lezárja a kiürített területet. 
 /8/ b: Tűz esetén a tüzet észlelő hangos kiáltással (tűz van, tűz van…) 
riasztja az épületben vagy épületrészben tartózkodókat, akik a kivonulási terv 
szerint elhagyják az épületet. A tüzet észlelő értesíti az igazgatót (helyetteseit) a 
tűzről. Az igazgató a biztonsági rendszer szirénájával és az iskolarádión 
keresztül tűzriadót rendel el, majd haladéktalanul megkezdi a tűz oltását és 
értesíti a tűzoltóságot az eseményről.  
 /8/ c: Katasztrófa helyzetben az alábbiak alkalmazandók. 
Időjárás okozta rendkívüli esetben (vihar, orkán, felhőszakadás, rendkívüli 
havazás, villámcsapás, vízbetörés, stb.) az igazgató utasításának megfelelően 
kell eljárni.  
Étkezéssel kapcsolatos rendkívüli eseményeknél (ételmérgezés, fertőzés) az 
iskolaorvos és az igazgató utasításait kell tartani.  
Tömeges baleset esetén (lépcső leszakadás, falbeomlás, födém leszakadása, stb.) 
az eseményt észlelő feladata, hogy azonnal értesítse az igazgatót. Szükség esetén 
értesíteni kell a mentőket és a tűzoltókat, ezt az eseményt észlelő dolgozó is 
megteheti.  
Földrengés észlelése esetén azonnal ki kell vonulni az épületekből az udvarra. 
Gázrobbanás esetén azonnal értesíteni kell az igazgatót. 
Terrortámadás, fegyveres támadás, túszszedés esetén azonnal értesíteni kell az 
igazgatatót és a rendőrséget, majd azok utasításait maradéktalanul végre kell 
hajtani. 
Fűtési időszakban a fűtési rendszer teljes leállása esetén értesíteni kell az 
igazgatót. Szükség esetén az igazgató szünetet rendelhet el. 
Rablás, betörés, nagy értékű lopás esetén értesíteni kell az igazgatót és a 
rendőrséget. 
 /9/ A tanév első osztályfőnöki óráján a tanulók részére tájékoztatást kell 
tartani:  
 -egészségük, és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokról 
 -a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokról 
 -a tilos és az elvárható magatartásformáról 
 -balesetvédelemről 
 -munkavédelemről 
 -tűzvédelemről, 
amelynek a tartalmát és tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A tanulói 
balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet nyilván kell tartani az 
intézményben. 
 /10/ Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeresen 
kapcsolatot tart Tolna Város Önkormányzatának Családsegítő Központjával, ill. 
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szükség esetén azon települések Önkormányzataival, melyekből hozzánk 
tanulók járnak. 

 
 

A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 
6. § /1/ Az intézmény létesítményeit és helyiségeit a nyitva tartás ideje alatt 
rendeltetésszerűen lehet használni. 
 /2/ A rendeltetéstől eltérő használatra minden esetben az igazgató előzetes 
szóbeli engedélyét kell beszerezni.  
 /3/ Az iskola előadótermeit, szertárait, tornahelyiségeit a szaktanár 
elvárásai szerint kell nyitva vagy zárva tartani, a tanulók csak tanár engedélyével 
tartózkodhatnak bent. 
 /4/ A számítógépeket, a kísérleti és laboratóriumi eszközöket csak tanári 
felügyelet mellett használhatják a tanulók. A számítástechnikai tantermek 
használatát az informatikai szabályzat a (7. számú melléklet) tartalmazza. 
 /5/ A sportudvaron és a tornateremben tanítási idő alatt tanuló csak 
pedagógus felügyelete mellett tartózkodhat. Egyebekben a tanulók saját 
felelősségükre a sportudvart a tanítási időn kívül szabadidős tevékenységre, 
esetenként előzetes egyeztetés után munkaszüneti és pihenőnapokon igénybe 
vehetik. Ezt a szándékot egyeztetés céljára a testnevelő tanárnak 2 munkanappal 
korábban jelezni kell. A sportudvar nyitva tartásáról a technikai személyzet 
gondoskodik.  
A sportudvar és tornaterem hasznosítására az igazgató írásbeli polgári jogi 
szerződést köthet. 
 /6/ A tornatermet az iskola tanulói akkor használhatják, ha a tanítási időn 
kívül iskolai diáksport tevékenységhez az nem szükséges. A használathoz az 
igazgató előzetes szóbeli engedélyét kell beszerezni. 
 /7/ A mindennapi testedzésre a heti két testnevelési órán kívül délután az 
intézmény sportudvarán, vagy a tolnai Általános Nevelési Központ 
tornatermeiben, az adott tanév órarendjében meghatározott időpontban van 
lehetőség.  
 /8/ Az iskolai könyvtár nyitva tartását és működési rendjét a 11. melléklet 
tartalmazza. 

3. fejezet  

A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS, A 
VEZETŐK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI 

KAPCSOLATTARTÁS 

7. § /1/ Az igazgató egy személyben felel az intézmény rendeltetésszerű 
működéséért, gyakorolja a jogszabályok keretei közti munkáltatói jogokat, a 
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tanulói jogviszony létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos 
jogosítványokat. 
 /2/ Az intézményben oktatási-nevelési és gazdasági egységek működnek. 
 /3/ Az igazgatót munkájában segíti az igazgatóhelyettes és a gazdasági 
vezető.  
 /4/ Az igazgatóhelyettes feladata az intézményben folyó oktató-nevelő 
munka szervezése és rendszeres ellenőrzése.  
 /5/ A gazdasági vezető felel az intézmény költségvetési tervének össze-
állításáért és az intézményi költségvetés végrehajtásáért, az igazgató 
irányításával ellátja a munkaügyi és személyzeti feladatokat. 
 
8. § /1/ Az iskola igazgatója közvetlenül irányítja a nappali tagozaton folyó 
nevelői és oktatási munkát. A felnőttoktatás tevékenységét ellenőrzi. 
 /2/ A gazdasági vezető és az igazgatóhelyettes szükség szerint tájékoztatja 
az igazgatót az szervezeti egységéről s az abban felmerülő feladatokról. 
 
9. § /1/ Az iskolai pedagógiai munka érdekében az iskola egészét érintő 
ügyekben legalább félévenként közös nevelőtestületi értekezletet kell tartani. 
 /2/ Az intézmény egészét, az alkalmazottak többségét érintő, illetőleg 
egyéb fontos kérdésekben az intézmény bármely vezetője, illetőleg a dolgozók 
1/5-e esetenként értekezlet megtartását kezdeményezheti. 
 /3/ Az értekezleteket a tanári szobában lévő hirdető táblára történő kiírással 
kell az érintettek tudomására hozni. 
 
10. §  /1/ A távollévő igazgatót általános jogkörrel – a munkáltatói jogosítványok 
esetében jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése kivételével – az 
igazgatóhelyettes helyettesíti. 
 /2/ Az igazgatóhelyettes akadályoztatás esetén a gazdasági ügyekben a 
gazdasági vezető, oktatási ügyekben az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 
látja el annak feladatait.  
 /3/ A gazdasági vezetőt az ügyviteli dolgozó helyettesíti. 
 
11. § /1/ A nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni az iskolaszék elnökét, 
illetőleg képviselőjét. 
 /2/ Az iskolaszékkel a kapcsolatot az igazgató tartja fenn, s a működéséhez 
szükséges tárgyi feltételekről köteles gondoskodni. 
 /3/ Az iskolaszék kezdeményezésére az igazgató 15 napon belül 
tájékoztatást ad az intézmény egészéről vagy az iskolaszéket érdeklő más 
kérdésekről. Az intézmény működéséről az igazgató az iskolaszéket legalább 
félévenként egy alkalommal tájékoztatja.  
 



 10

A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

12. § /1/ A pedagógiai munka ellenőrzése az igazgató hatásköre. A szakmai 
munkaközösségek az ellenőrzés területeire és módszereire az igazgatónak a 
tanítási év első hónapja folyamán javaslatot dolgozhatnak ki.  
 /2/ A szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembevételével az 
igazgató készíti el a pedagógiai munka belső ellenőrzésének tervét, amelynek 
végrehajtásáért ő a felelős. 
 /3/ A belső ellenőrzés a meghatározott munkaterv szerint folyik, de 
rendkívüli ellenőrzést rendelhet el az igazgató, illetőleg azt az iskolaszék vagy a 
szakmai munkaközösség vezetője is javasolhatja. 
 /4/ Az ellenőrzés csupán a szakmai, pedagógiai jogszabályokban foglalt 
kötelezettségekkel kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki. Az ellenőrzés 
eredményét jelentésbe kell foglalni, amelyet az érdekelttel ismertetni kell, s 
amelyre az észrevételt tehet. Erre a jogára figyelmeztetni kell, s emiatt hátrány 
nem érheti. Az ellenőrzésről készült jelentést – az érdekelt beleegyezése után – 
ismertetni lehet a szakmai munkaközösség vezetőjével, aki ezután intézkedést 
kezdeményezhet az igazgatónál. 
 /5/ Az előző éves ellenőrzések tapasztalatairól s a szükséges 
intézkedésekről az igazgató összefoglaló beszámolót készít minden év augusztus 
31-ig, s ehhez beszerzi az iskolaszék véleményét. 

4. fejezet  

A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDJE 

13. § /1/ Az iskola alkalmanként együttműködik a diáksport szervezése terén a 
városi sportegyesületekkel. 
 /2/ Az iskola érintett pedagógusai – illetőleg képviselőjük – alkalmanként 
részt vesznek a továbbtanulási, pályaválasztási tájékoztatókon, s az ott 
elhangzott információkat az arra illetékeseknek átadják. 
 /3/ A külföldi partneriskolákkal való kapcsolat rendjét a 2. melléklet 
szabályozza. 

5. fejezet  

AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE 

14. § /1/ A nemzeti ünnepek alatt  az iskola kapuoszlopaira ki kell tűzni a 
Magyar Köztársaság nemzeti zászlaját és Tolna város lobogóját. A testvér-iskola 
delegációjának itt tartózkodása alatt az illető ország nemzeti zászlaját a 
zászlótartóra el kell helyezni.  
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 /2/ A nemzeti ünnepeket megelőző utolsó munkanapon az intézményben 
központi ünnepséget kell szervezni. 
 /3/ A városi ünnepségeken az intézmény vezetői, alkalmazottai és tanulói 
lehetőség szerint képviseltetik magukat 
 /4/ Az intézményben tartandó egyéb központi rendezvények: 
 a./ szeptember utolsó vagy azt megelőző hetében gólyabál, a 12. évfolyam 
szervezésében 
 b./ december utolsó előtti péntekén szalagtűző bál, a 11. évfolyam 
rendezésében 
 c./ a második félév kezdetén farsangi bál, a 10. évfolyam rendezésében 
 d./ tavasszal egy napot a természetben kirándulással kell eltölteni 

 e./ április utolsó péntekén Sztárai-nap, a diákönkormányzat 
rendezésében. 

A rendezvényen részt vevők, illetőleg meghívottak körét a tantestület 
véleményének megkérdezése után az igazgató dönti el. 

6. fejezet  

A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK 
IGAZOLÁSA 

15. § /1/ Az e fejezetben foglalt rendelkezések a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20. §, 28. § és 34. § /2/ 
bekezdésének c/ pontja az irányadó, azzal, hogy a 20. § /2/ bekezdésének c/ 
pontja felhatalmazása alapján: 
 /2/ A tanuló egy tanévben legfeljebb 3 nem egymást követő tanítási napot, 
a szülő előzetes vagy utólagos írásbeli bejelentésével távol maradhat az 
iskolából. 
 /3/ Ha a tanuló egyébként mulaszt, a távollét okáról, betegség esetén orvos 
vagy egészségügyi intézmény által kiállított igazolással, más hatósági eljárás 
miatti távolmaradáskor az illető hatóság által kiállított igazolással kell számot 
adni a távolmaradást követő legközelebbi osztályfőnöki órán. 
 /4/ Esetenként – legfeljebb egy tanítási hét idejére – igazolt a tanuló 
távolmaradása, ha annak oka a családban bekövetkezett haláleset vagy a 
családtag olyan betegsége, amelynél a tanulót ápolás céljából igénybe kell venni.  
 /5/ Minden egyéb esetben a tanuló köteles előzetesen vagy utólag a 
távolmaradást követő legkésőbb harmadik tanítási napon az igazgatónál vagy 
helyettesénél távolmaradása igazolása céljából megjelenni.  
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7. fejezet  

RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET, S ANNAK ELLÁTÁSI RENDJE 

16. § /1/ Az intézmény tanulóinak tanévenként egy alkalommal belgyógyászati 
szakrendelésen kell megjelenni. 
 /2/ Az iskolai védőnő – előzetesen egyeztetett és helyben szokásos módon 
kihirdetett időpontban – tanévenként két alkalommal megszervezi a tanulók 
szűrővizsgálatát. 

8. fejezet  

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 

17. § /1/ Az igazgató megbíz egy alkalmazottat, továbbiakban tankönyvfelelős, 
aki a tankönyvrendelést és terjesztést az előírt módon -megbízólevél és 
szerződések alapján- végzi. 
 /2/ A tankönyvfelelős legkésőbb az első félév végéig nevelőtestületi ülésen 
ismerteti a tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatokat. 
 /3/ A tankönyvjegyzék megjelenése, illetőleg az intézményhez juttatását 
követő 3 munkanapon belül a tankönyvfelelős a jegyzéket átadja a szakmai 
munkaközösségek vezetőinek, akik a pedagógusokkal egyeztetnek 
 /4/ A pedagógusok megjelölhetik azokat a könyveket, amelyeket a 
következő tanévben alkalmazni kívánnak.  
 /5/ Az igazgató és a tankönyvfelelős minden tanítási évben a végleges lista 
kialakítása előtt az iskolaszék ülése elé terjeszti a tankönyvrendeléssel 
kapcsolatos elképzeléseket. E kérdéskörben be kell mutatni a Közoktatási 
Tankönyvjegyzékben közzétett beszerzési árakat, és tájékoztatást kell adni a 
tanulók és gondviselőik általános szociális helyzetéről. 
 /6/ Az tankönyvfelelős a kiadók által megszabott időpontig az érintettek 
véleményének figyelembe vételével összeállítja a tankönyvrendelést. 
 /7/ A tankönyvkölcsönzéskor a tankönyv elvesztésével, vagy 
megrongálásával okozott kárt a tanulónak meg kell téríteni. Ha a tankönyv 
használati ideje legfeljebb 1, 2, vagy 3 év, a kártérítés mértéke a tankönyv 
eredeti árának 75, 50, illetve 25%-a.  
 /8/ A tankönyvellátás rendjének meghatározása az 2001. évi XXXVII. 
törvény a tankönyvpiac rendjéről és a 23/2004. (VII.27.) OM rendelet a 
tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjéről alapján történt. 



 13

9. fejezet  

INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI ÉS RENDJE. 

18. § /1/ Iskolaszék. A nevelőtestület, a szülők és a diákok két-két fővel, a 
fenntartó pedig egy fővel képviselteti magát az iskolaszékben. Döntési joga a 
saját működése és tisztségviselőinek megválasztásában, egyetértési joga az 
iskolai Házirend és SZMSZ elfogadásakor van. Véleményt nyilváníthat, és 
javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az 
iskolaszék az igazgatóval tart kapcsolatot.  
  

/2/ A tanulók, és tanulóközösségek érdekeit a diákönkormányzat 
képviseli. Döntési joga a saját működése és tisztségviselőinek 
megválasztásában, egyetértési joga az iskolai Házirend és SZMSZ 
elfogadásakor van. Véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az iskola 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

/3/ A közalkalmazottak érdekeit a Közalkalmazotti Tanács és a 
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete helyi csoportja képviseli. 
Véleményt nyilváníthatnak, és javaslatot tehetnek az iskola működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 /4/ Nevelőtestület és szakmai munkaközösségek.  
A nevelőtestület elkészíti az éves munkatervet és azt félévben, illetve év végén 
értékeli. Döntési jogkörébe tartozik egyebek mellett az SZMSZ elfogadása és 
módosítása, egyébként minden kérdésben véleményt mondhat, és javaslatot 
tehet. Az intézményben osztályfőnöki, humán, idegen nyelvi és reál 
munkaközösségek működnek, melyek módszertani segítséget adnak az oktató 
munka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez. A nevelőtestületi és 
szakmai munkaközösségek üléseiről a döntések, és határozatok feltüntetésével 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 

10. fejezet  

A DIÁKÖNKORMÁNYZATI SZERV KÉPVISELŐI ÉS AZ INTÉZMÉNYVEZETŐK 
KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS, A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉHEZ 

ÉS MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 

19. § /1/ Az iskolai diákönkormányzat vezetője és az igazgató a tanév során 
havonta megbeszélést tart. Egyebekben az önkormányzat vezetője személyes 
találkozót kérhet az igazgatótól, ha azt legalább két munkanappal előbb jelezte, s 
azt az igazgató egyéb elfoglaltsága nem zárja ki. 
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 /2/ Az igazgató legalább 15 nappal korábban megküldi azon intézkedések 
tervezeteit az önkormányzat vezetőjének, amelyekkel kapcsolatban az 
önkormányzat véleményét kötelezően ki kell kérni, vagy amelyekkel 
kapcsolatban az egyetértési jog illeti meg. 
 /3/ Az önkormányzat vezetője, kötelezettségei teljesítésekor használhatja az 
igazgató szobájában lévő telefonkészüléket is. 
 /4/ A diákönkormányzat az iskola költségvetésének terhére 3 ezer forintos 
összeghatárig bonyolíthatja le beszerzését. 
 /5/ Az iskolai diákönkormányzat feladatainak megvalósításához 
tanévenként minimum 20 ezer forintos összeghatárig az igazgató az intézmény 
költségvetése terhére támogatást juttat. Ennek felhasználásával az diákönkor-
mányzat vezetője a következő tanév első hónapjában köteles elszámolni a 
gazdasági vezetőnek. 

11. fejezet  

ISKOLAI SPORTKÖR, ÉS  TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

20. § /1/ Az iskolai sportkör szakosztályainak munkájába minden tanuló 
bekapcsolódhat. A sportkör munkáját a testnevelő tanárok segítik. A sportkör 
szakosztályai foglalkozásaikat tanítási napokon a tanítás után, saját 
szabályzatuknak megfelelő módon és időpontban tartják. 
 /2/ Az iskolai sportkör működési rendjét a 3. melléklet szabályozza. 
 /3/ Az intézményben – az iskolai sportkörön kívül anyagi lehetőségektől 
függően szervezhető 

tantárgyi szakkör, 
énekkar, 
művészeti csoport, 
tanulmányi verseny és háziverseny, 
diáknap, 

   sportnap. 

12. fejezet  

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI 

21. § /1/ A gyermek– és ifjúságvédelmi felelős felméri: hány szociálisan 
rászoruló tanuló jár az iskolába, hány tanulónak jár ingyenesen a tankönyv, 
illetve hány tanuló igényel tankönyvtámogatást. A felmérés eredményéről 
tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket és az iskolai diákönkormányzatot. 
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 /2/ Amennyiben az iskolán belül a tankönyvtámogatás nem megoldható, 
akkor a gyermek– és ifjúságvédelmi felelős kezdeményezi a települési 
önkormányzatnál tankönyvtámogatás megállapítását. 

13. fejezet  

A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, TÁJÉKOZTATÁSÁNAK 
ÉS JUTALMAZÁSÁNAK FORMÁJA ÉS ELVEI 

22. § /1/ A tanulók véleményt nyilváníthatnak, minden az intézmény 
működésével kapcsolatos és az őket érintő valamennyi kérdésben. 
Véleményüket személyesen, vagy a diákönkormányzaton keresztül juttathatják 
el az illetékes személyhez. 
 /2/ A tanulók tájékoztatása elsősorban az osztályfőnökön keresztül történik. 
 /3/ A tanulók tájékoztatásának eszköze lehet még a hirdetőtábla és az 
iskolarádió.  
 /4/ A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményre, magatartásra 
és szorgalomra, az iskola jó hírét növelő eredményekre kell tekintettel lenni.  
 /5/ A tanuló, ha arra érdemes, osztályfőnöki vagy szaktanári dicséretben 
részesíthető.  
 /6/ A szaktanár és az osztályfőnök együttes javaslata alapján az igazgató 
dicséretben részesítheti azt a tanulót, akinek tanulmányi eredménye, magatartása 
és szorgalma hosszú időn keresztül azt indokolttá teszi.  
 /7/ Oklevél formájában igazgatói dicséretben kell az év végén részesíteni 
azt a tanulót, akinek tanulmányi átlageredménye legalább 4,5. 
 /8/ Az igazgató tárgyjutalommal együtt dicsérő oklevelet ad annak a 
tanulónak, akinek év végi átlageredménye legalább 4,7. 
 /9/ Igazgatói dicséretben, oklevél és tárgyjutalomban kell részesíteni azt a 
tanulót, aki 
 - megyei versenyen 1-3, 
 - területi versenyen 1-10, 
 - országos versenyen 1-20 helyezést ért el. 
 /10/ Elismerő bronzplakettet és emlékoklevelet kell adni annak a végzős 
tanulónak,  
 a./ akinek középiskolás évei alatt minden tanévben az év végi és 
az érettségi tanulmányi eredménye jelesnél (legfeljebb 2 db négyes, a többi ötös 
osztályzat) nem volt rosszabb. Illetve a magatartása és szorgalma legalább jó.  
 b./ aki országos tanulmányi, művészeti, kulturális vagy 
diáksport-versenyen 1-3. helyezést ért el és érettségi átlaga legalább jó (4.00). 
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14. fejezet  

A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSUK 

23. § /1/ A szaktanár  a tanóráján elkövetett fegyelmi vétségért írásbeli 
figyelmeztetést, írásbeli vagy szóbeli intőt adhat. 
 /2/ Az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést, írásbeli intőt adhat annak a 
tanulónak, aki ismételten szaktanári intőt vagy figyelmeztetést kapott, illetve 
megszegte a házirendet.  
 /3/ Az igazgató – az osztályfőnök javaslatára – figyelmeztetést, intőt vagy 
rovót ad annak a tanulónak, aki kirívóan súlyos fegyelmi vétséget követett el, 
vagy aki már ezt megelőzőleg a félévben osztályfőnöki írásbeli intőt kapott. 
24. § /1/ A fenti fegyelmező intézkedések esetében lehetőség szerint azokat a 
vonatkozó sorrendben kell kiszabni, kivéve, ha a fegyelmi vétség olyan súlyos,  
hogy az eset körülményeiből nyilvánvaló, az enyhébb intézkedés nem volna 
célravezető.  
 /2/ Az igazgatói intő, illetőleg az igazgatói rovó kiszabása előtt, az 
osztályfőnököt és a fegyelmi vétség elkövetőjét minden esetben meg kell 
hallgatni. 
 /3/ Az írásbeli fegyelmező intézkedésekről a szülőket tájékoztatni kell. 
25. § /1/ A tanulók fegyelmi ügyeiben a nevelőtestület dönt. 
 /2/ A fegyelmi eljárás megindításáról az indok megjelölésével a tanulót, 
kiskorú esetén szüleit értesíteni kell.  
 /3/ A nevelőtestületnek a fegyelmi eljárást egy tárgyaláson be kell fejeznie.  
 /4/ A fegyelmi határozatot írásban kell a tanulóval és szüleivel közölni. 

15. fejezet  

A TANULÓK FELVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 

26. § /1/ A 6 évfolyamos képzésre való belépés felvételi vizsga alapján történik. 
A felvételi vizsga központi írásbeli, vagy iskolai szóbeli elbeszélgetés. A 
felvételi pontszám a hozott és a szerzett pontok összege. A hozott pont az 
általános iskolai eredmények alapján kerül megállapításra, ez az 5. év végi és 6. 
félévi elméleti tantárgyak érdemjegyei átlagának tízszerese, ami legfeljebb 50 
lehet. A felvételin szerezhető legmagasabb pontszám szintén 50. A felvételi 
pontszám alapján erősorrendet állítunk fel, és a legjobbak (keretszám 30) 
nyernek felvételt. 
 /2/ A 9. évfolyamra az általános iskolai eredmények alapján lehet bejutni, 
iskolai felvételi nincs. A 7. év végi és a 8. félévi elméleti tantárgyak érdemjegyei 
átlaga alapján erősorrendet állítunk fel, és a legjobbak (keretszám 30) nyernek 
felvételt. 
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 /3/ A 13. szakképző évfolyamra felvehető, aki érettségi bizonyítványát a 
jelentkezés évében vagy maximum két évvel korábban szerezte. Minden egyéb 
esetben az oktatási törvény megfelelő rendelkezései az irányadók. 
 

16. fejezet  

INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA 

27. §  /1/ Az iskola Pedagógiai Programját, Intézmény Minőségirányítási 
Programját, SZMSZ-ét és Házirendjét a szülők és a tanulók szabadon 
megtekinthetik az iskola honlapján, nyomtatott formában pedig az iskola 
könyvtárában. 
 /2/ Az iskolában minden munkanapon 730-1530-ig a fenti dokumentumokról 
tájékoztatást lehet kérni. Az igazgató, vagy az általa kijelölt személy kötelessége 
a tájékoztatás. 
 /3/ Az iskolai élettel és az iskolában folyó munkával kapcsolatosan az 
igazgató, az igazgatóhelyettes és a gazdaságvezető adhat tájékoztatást.  
 /4/ A házirend a 12. melléklet, melyet a júniusi beiratkozáskor minden 
tanulónak át kell adni. A házirend egy fejezete tartalmazza a tanulók jogait és 
kötelességeit. 

17. fejezet  

REKLÁM TEVÉKENYSÉG AZ ISKOLÁBAN 

28. § /1/ Az a reklámtevékenység, mely az iskolai élettel, pályaválasztással, az 
egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, társadalmi, közéleti és kulturális 
tevékenységgel függ össze nem tilos. 
 /2/ Különösen tilos az élvezeti cikkek (cigaretta, alkohol …stb) 
reklámozása. 

18. fejezet  

AZ ISKOLA HAGYOMÁNYAI 

29. § /1/ A több mint ötven éves működés alatt több generáció szerzett érettségi 
bizonyítványt, textilipari szakmunkás oklevelet és számítástechnikai 
szoftverüzemeltető OKJ-s bizonyítványt iskolánkban. A múlt emlékeit iskolai 
évkönyv, számos fotóalbum és az iskola épületében kiállított tablók őrzik, a 
jelennel való folytonosságot pedig a rendszeres érettségi találkozók jelentik. 
 /2/ A társintézményekkel, pl. a városi zeneiskolával jó a kapcsolat. A 
gimnázium számos diákja tanul zenét, s vesz részt rendszeresen a zeneiskola 
hangversenyein, illetve a gimnázium rendezvényein. 
 /3/ Jelentős azon tanulók száma, akik a város különböző 
sportegyesületeiben rendszeresen sportolnak. Az egyesületek és az iskola jó 
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kapcsolatát, és az egyesületekben folyó munkát minősíti az a jó néhány 
diákolimpiai bajnoki cím is, amit tanulóink elértek. 
 /4/ Az iskola biztosítja a Tolnai Öregdiák Egyesület 2004-es megalakulása 
óta a működéséhez a feltételeket. Az egyesület alapított egy „Kisherceg” díjat. 
Tolna város és az iskola közötti kapcsolat egyik pillére, hogy az 1956-os 
forradalom városi megemlékezésén mindig szerepelnek iskolánk diákjai.   
 /5/ 1993-ban jött létre kapcsolat a németországi stutenseei Thomas Mann 
Gimnáziummal. Mindkét részről egy-egy pedagógus felelős a kapcsolat 
fenntartásáért, működéséért. 1993 óta évenként járt egy-egy csoport (18-20 fő és 
a kísérő tanárok) iskolánkból Stutenseeben illetve német csoport Tolnán. Az 
útiköltséget a gyerekek fizetik, ehhez azonban iskolánk Idegen Nyelvi 
Alapítványa is támogatást nyújt. A családoknál elszállásolt gyerekek és kísérő 
tanárok egy-egy hetet töltenek el a vendéglátóknál. A hét nap alatt 
megismerkednek egymás iskolájával, tanítási órákat látogatnak, megismerik a 
vendéglátók lakóhelyét és annak környékét. Másik testvériskolánk a holland 
Gouda Szent Antal nevét viselő gimnáziuma. Ez a kapcsolat az előzőhöz 
hasonlóan 1998-ban jött létre. Programjainkat a németekkel kialakítottak szerint 
bonyolítjuk. 
 /6/ Tolna Város Gimnáziumának Idegen Nyelvi Alapítványa elnevezéssel 
1993-ban létrehoztunk egy alapítványt az iskolai nyelvoktatás támogatására. Az 
alapítvány támogatja: 

− nyelvkönyvek és a nyelvtanulást segítő bel- és külföldi folyóiratok 
beszerzését, 

− a tanterven kívüli nyelvoktatást (szakkörök és helyi tanfolyamok), 
− a külföldi iskolákkal való kapcsolattartást, 
− a nyelvtanulást elősegítő külföldi tanulmányi és csere utak 

szervezését és lebonyolítását, 
− a nyelvtanárok továbbképzését, 
− vendégtanárok meghívását, 
− diákok jutalmazását. 

19. fejezet  

AZ ADATOK NYILVÁNTARTÁSA 

30. § /1/ Nyilván kell tartani az alkalmazottak és a tanulók személyes és 
különleges adatait. 
 /2/ Az adatokkal az adatkezelési szabályzatban (6. számú melléklet) 
foglaltak szerint kell eljárni. 
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20. fejezet  

MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Tanítási órák időrendje 

2. számú melléklet: Testvérkapcsolatok 

3. számú melléklet: Az iskolai sportkör alapszabálya 

4. számú melléklet: Továbbképzési program 

5. számú melléklet: Minőségi bérpótlék 

6. számú melléklet: Adatkezelés 

7. számú melléklet: Informatikai szabályzat 

8. számú melléklet: Kockázatkezelési szabályzat 

9. számú melléklet: Kötelezettségvállalási szabályzat 

10. számú melléklet: Ügyrend 

11. számú melléklet: A könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

12. számú melléklet: Házirend 

13. számú melléklet: Bélyegző használat 
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21. fejezet  

VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
31. § /1/ Ezen SZMSZ hatályossá válásához a jogszabályban meghatározottak 
szerint: 

a./ az iskola nevelőtestületének 1996. évi szeptember 25-i ülése 
elfogadta, a 2006. február 3-i ülése pedig módosította. Ezt két 
választott tanár aláírása hitelesíti. 
 
 
 ................................  ................................  
 Stadler Tibor Koncz Éva 

 tanár tanár 
 

b./ az iskolai diákönkormányzat képviseletében aláírásunkkal 
tanúsítjuk, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogával élt, és 
az SZMSZ-ben foglaltakkal egyetért. 
 
 
 ................................  ................................  
 Takács Mónika Erdélyesi Istvánné  
 tanár gazd. vez. 
 
 
c./ a Közalkalmazotti Tanács képviseletében aláírásommal 
tanúsítom, hogy az SZMSZ-ban foglaltak során véleményezési 
jogával élt a K. T.: 
 
 
 ................................  
 Kiss Lászlóné 
 K. T. tag 
 
d./ Az iskolaszék képviseletében aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy 
ezen SZMSZ-ban foglaltakkal egyetértünk. 

 
 ................................  ................................  
 Dr Sümegi Zoltán Pálinkás Gábor 
 iskolaszék elnöke iskolaszék titkára 
 



1. számú melléklet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanítási órák időrendje 
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 Sorszám Kezdés Befejezés 

 
 1. óra 755 840 

 2. óra 850 935 

 3. óra 945 1030 

 4. óra 1040 1125 

 5. óra 1135 1220 

 6. óra 1225 1310 

 7. óra 1315 1400 

 8. óra 1405 1450 



2. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testvérkapcsolatok 
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Gimnáziumunk külföldi partner iskolái:  
• a német Stutensee-i Thomas Mann Gimnázium  
• a holland Goudai St. Antonius Gimnázium. 

 
A kapcsolattartásért felelős:  

• Stadler Tibor német nyelvszakos tanár. 
 
Feladata: az érkező diákok, tanárok fogadásának, ill. a mi diákjaink, tanáraink 
kiutazásának megszervezése.  
 
A kapcsolat célja: idegen ország kultúrájának, nyelvének megismerése, 
viszonylatok, esetleg barátságok kialakítása. 



3. számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az iskolai sportkör alapszabálya 
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I. A sportkör és tagsága. 
1. A sportkör neve: Sztárai Mihály Gimnázium Sportkör 

Színe: piros-fehér 
Alapításának ideje: 1994. szeptember 
 

2. A sportkör célja: 
A gimnázium nevelő-oktató munkájával összhangban: 
- tagjainak rendszeres intézményen belüli, intézmények közötti játék, 

versengési és verseny lehetőségek tervezése, szervezése. 
- az intézmény, valamint az állami, társadalmi szervek jogi és anyagi 

lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás 
feltételeit.  

 
3. A sportkör tagsága és pártolói: 

- a sportkör tagjai a gimnázium nappali tagozatának hallgatói lehetnek. 
- a sportköri gyűlés döntése alapján tag lehet más intézmény nappali 

tagozatára járó tanuló is. Minden tanuló csak egy sportkör tagja lehet. 
- a sportkör pártoló tagja lehet bármely nagykorú magyar állampolgár, 

aki belépési nyilatkozatában vállalja a sportkör célkitűzéseinek 
erkölcsi, anyagi támogatását. 

 
4. A sportkörbe való be- és kilépés önkéntes. A sportköri tagság pártoló  

tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, illetve a tagdíj fizetésének 
két hónapnál hosszabb elmulasztása esetén törléssel, fegyelmi bünte- 
tésként kizárással szűnik meg.  

 
5. A sportköri tag jogai és kötelességei: 

a./ a sportkori tag jogai: 
- részt vehet a sportkör csoportjainak munkájában, rendszeres sport- 

tevékenységet folytathat, 
- használhatja a sportkör rendelkezésére álló sportlétesítményeket, esz- 

közöket, felszereléseket, 
- a sportkör képviseletében részt vehet sportversenyeken, 
- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportkört érintő kérdésekben,  

részt vehet a sportköri gyűlés határozatainak meghozatalában. 
- 10 éves kor fölött választhat, és választható a sportkör vezetőségébe. 

 
 

b./ A sportköri tag kötelességei: 
- rendszeres sporttevékenységet folytasson, 
- tartsa be a sportkör szabályzatát, 
- hajtsa végre a sportkör vezetőségének határozatait, 
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- óvja az intézmény sportlétesítményeit, eszközeit, felszereléseit, 
- legjobb tudásának megfelelően képviselje sportkörét. 
 

6./ A sportköri pártoló tag jogai és kötelességei: 
a./ A pártoló tag jogai:  

- használhatja a sportkör által igénybe vehető sportlétesítményeket, 
- választó és választható 
- javaslatokat, észrevételeket tehet a sportkör működésével kapcsolatban, 
- a vezetőség megbízásával foglalkozásokat vezethet, felügyeletet tarthat, 
elláthat technikai és egyéb feladatokat. 

 
b./ A pártoló tag kötelességei: 

- a működési szabályzat betartása, 
- a sportkör erkölcsi, anyagi támogatása, 
- sportszerű magatartás, 
- a pártoló tagsági díj fizetése 

 
II. A sportkör szervei: 
 

7. A sportkör legfőbb szerve a sportköri gyűlés, amely a tagok összességéből 
áll. 200 fő felett indokolt küldöttgyűlés szervezése. A sportköri 
küldöttgyűlés munkájában a sportkör egyes részlegei meghatározott számú 
tag útján vesznek részt. 

 
8. A sportköri gyűlést, vagy küldöttgyűlést legalább évente össze kell hívni az 

előző időszak munkájának értékelésére, és a következő időszak 
feladatainak, költségvetésének meghatározására, valamint a vezetőség 
megválasztására, kiegészítésére. Sportköri gyűlést kell összehívni a cél 
egyidejű megjelölésével, a tagok harmadának kívánságára. A sportköri 
gyűlés akkor határozatképes, ha a tagságnak több mint fele jelen van. 
Határozatképtelenség miatt újra összehívott gyűlés a megjelent tagok 
számára való tekintet nélkül határozatképes. A sportköri gyűlés határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a sportkör 
vezetőjének szavazata dönt. A sportköri gyűlésen alkalmanként választott 
levezető elnök elnököl. 

 
9. A sportköri gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- a sportkör megalakításának, felosztásának, valamint sportegyesülethez 
való csatlakozás, továbbá a Magyar Diáksport szövetség által meghirdetett 
programokon való részvétel kimondása, 
- az alapszabály megállapítása, elfogadása, 
- a sportköri vezetőség egy évre való megválasztása, 
- a küldöttek választása a sportkör küldöttértekezleteire, 
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- a sportköri munka tartalmi kérdéseinek tervezése és megvalósítása, 
- a sportkör munkatervének, eseménynaptárának megvitatása és elfogadása, 
- a rendes tagok tagdíjának és pártoló tagsági díj alsó határának, valamint a  
fizetés módjának megállapítása, 
- a sportkör költségvetésének jóváhagyása, 
- a vezetőség beszámoltatása. 

 
10. A sportköri gyűlés véleményt nyilvánít,  és javaslatot tehet. 

- a társadalmi és civil szervezetek nevelési, oktatási intézményi vezető szer-
vének a sportkört segítő tevékenységében, 
- az intézmény testnevelési és sportlétesítményeinek, eszközeinek, felsze-
reléseinek tervezett fejlesztését illetően. 

 
11.  A sportkör működését a vezetőség irányítja, melynek élén csak nagykorú  

állampolgár állhat. A vezetőség létszáma függ a sportkör létszámának 
nagyságától. A sportcsoportok képviseletét biztosítani kell. Az intézmény 
vezetője vagy képviselője a vezetőségnek hivatalból tagja. A vezetőségben 
a diákok 50 %-nál nagyobb arányban vannak jelen. 

 
12.  A vezetőség feladatai: 

- a sportkör tevékenységének irányítása, 
- tagok és pártoló tagok felvétele, 
- a tanévre szóló sportköri munkaterv és eseménynaptár tervezetének az 
intézményi kötelező programokat figyelembevevő elkészítése, 
- a sportkör fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak 
kidolgozása, a tanévre vonatkozó munkaterv és eseménynaptár alapján, 
- sportcsoportok létrehozása és megszüntetése, 
- a foglalkozás és csoportvezetők megbízása, 
- a pártoló tagság megszervezése, 
- fegyelmi jogkör gyakorlása, 
- kapcsolattartás más sportkörökkel és szervezetekkel, 
- a sportkört megillető egyetértési jog gyakorlása, 
- a sportköri foglalkozásokon a balesetvédelmi és más biztonsági 
előírások betartatása. 
 

 
13. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha a vezetőség tagjainak több 

mint a fele jelen van, mely határozatait szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a vezető szavazata dönt.  

 
14. A sportkörben a helyi lehetőségek figyelembevételével a tagság igénye,   

az intézmény tanulóinak életkori összetétele és a vezetőség határozata 
alapján általános vagy sportági csoportok működhetnek.  
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15.  A sportcsoportok feladatai: 

- a rendszeres játék, gyakorlási és versenyzési lehetőség biztosítása, 
- az intézményen belüli játékok, vetélkedések, versenyek megszervezése, 
- turisztikai események szervezése, 
- a vezetőség által meghatározott egyéb feladatok ellátása, 
- a csoport munkájának népszerűsítése, arra történő mozgósítás, 
- a kibontakozó tehetségek irányítása külső egyesületekbe. 
 

III. A sportkör gazdálkodása: 
 
16. A sportkör éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit és kiadásait az 

intézmény gazdálkodásán belül elkülönítetten kell kezelni, azokról a sport- 
kör önállóan dönt. 

 
 17.A sportkör bevételei: 

- a sporttevékenységet szolgáló tanulónként évente biztosított állami 
támogatás jogszabályban megállapított hányada, 
- tagdíj, melynek mértékét és befizetési módját a gyűlés határozza meg, 
- pártoló tagok tagdíja, 
- egyéb támogatások. 
 

 18. A sportkör kiadásai: 
- eszközök és felszerelések beszerzése, 
- a sportfoglalkozásokhoz szükséges személyi feltételek biztosítása, 
- a sportkör által szervezett programok támogatása, finanszírozása. 

 
 19. A sportkör önálló vagyonnal nem rendelkezik.  

 
IV. Fegyelmi felelősség. 

 
20. A sportkör tagjai felett – ilyen minőségben elkövetett fegyelmi vétsé- 
 gük esetén a fegyelmi jogkört a vezetőség gyakorolja. A fegyelmi el- 
 járás során a vezetőség a következő büntetéseket szabhatja ki: 
 - figyelmeztetés, 

- megrovás, 
- a tagság felfüggesztése meghatározott időre, (max. 1 év), 
- kizárás 
A fegyelmi büntetés ellen fellebbezésnek van helye, melyet a gyűlés  

 bírál el. 
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V. Záró rendelkezések. 
 

21. A sportkör alapszabályát az intézmény igazgatójának be kell mutatni, 
aki az záradékolja. 



4. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Továbbképzési program 
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2003. szeptember 1 – 2008. szeptember 1. 
 
1/ Szakvizsga alprogram: 
 2003-2004 tanév 1 tanár 
 2004-2005 tanév 1 tanár 
 2005-2006 tanév 1 tanár 
 2006-2007 tanév 1 tanár 
 2007-2008 tanév 1 tanár 
 
2/ Továbbképzési alprogram 
 a/ további diploma megszerzésére: 
 2003-2004tanév 2 tanár 
 2004-2005 tanév 2 tanár 
 2005-2006 tanév 2 tanár 
 2006-2007 tanév 2 tanár 
 2007-2008 tanév 2 tanár 
 
 b/ tanfolyami továbbképzés: 
 2003-2004 tanév 10 tanár 
 2004-2005 tanév 10 tanár 
 2005-2006 tanév 10 tanár 
 2006-2007 tanév 10 tanár 
 2007-2008 tanév 10 tanár 
 
3/ Finanszírozási alprogram: 
A központi költségvetés által biztosított támogatásból térítjük az alábbi 
költségeket: 

- tandíj 
- utazási költség 
- szállás költség 
- szakirodalom vásárlás 
- helyettesítési órák díjazása 

 
Intézményünknél a támogatás tanévenként 258 eFt. A várható költségek új 
diploma megszerzése esetén 100 eFt , tanfolyamon való részvételkor 20 eFt. 
Azokkal a kollégákkal, akik 50 óra feletti képzési idejű tanfolyamon vesznek 
részt tanulmányi szerződést kötünk. 



5. számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minőségi bérpótlék 
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Az alábbi feltételek szükségesek a minőségi bérpótlék odaítéléséhez. 
 

- színvonalas szakmai munka, 
- diákokkal való megfelelő kapcsolat, 
- továbbképzési programban való önkéntes részvétel. 

 
A vezetői döntést megkönnyítendő még az alábbi feltételek állnak rendelkezésre: 

- tanulmányi versenyre diákok felkészítése, 
- tanulmányi versenyeken elért eredmények, 
- szakmai elismerés (kitüntetés, dicséret, szakértői vélemény), 
- speciális szakkör vezetése, 
- eredményes osztályfőnöki munka, 
- iskolai rendezvények szervezése, 
- szabadidős és sporttevékenységek szervezése, 
- iskolai szervezeti életét alakító munka, 
- pályázatokon való részvétel, 
- felzárkóztató foglalkozások vezetése. 



6. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adatkezelés 
 



 2

1. Tanulók adatai  

1.1.Nyilvántartható adatok:  

− A gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás 

jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,  

− a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,  

− a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

• a felvételivel kapcsolatos adatok, 

• a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése 

és minősítése, vizsgaadatok, 

• a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

• a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 

• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermek, tanuló rendellenességére vonatkozó adatok, 

• a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

• a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

• a tanuló azonosító száma, 

• a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

− a többi adat az érintett hozzájárulásával.  

 

1.2.Továbbítható adatok 

Az adatok – a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség  

megtartásával – továbbíthatóak  

− a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, 

államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére 

valamennyi adat,  
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− sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, a tanulási 

nehézségre, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a 

pedagógiai szakszolgálat számára, 

− a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok 

az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a 

vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a 

tanulószerződés kötőjének, iskolaváltás esetén az új iskolának, a 

szakmai ellenőrzést végzőjének, 

− a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére 

a diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat, 

− felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az 

érintett felsőoktatási intézmény számára, 

− az egészségügyi,  iskola- egészségügyi  feladatot ellátó 

intézménynek a tanuló egészségügyi állapotának megállapításának 

céljából, 

− a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, 

gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, 

intézménynek a tanuló veszélyeztetettségének feltárása, 

megszűntetése céljából, 

− az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó 

szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából,  

− a tankönyvforgalmazókhoz a külön törvényben meghatározott 

célból. 
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1.3.Kedvezmények igénybevételére jogosító adatok nyilvántartása és 

továbbíthatósága  

a.) Nyilvántartjuk azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban 

biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. Az iskola csak azokat az adatokat kezeli, 

amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre 

való jogosultsága. 

b.) Az igényjogosultság tényét a szülőnek vagy a tanulónak kell jeleznie 

az osztályfőnök, vagy a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős számára. 

A szükséges adatokat ők tartják nyilván.  

 

2. Tanulói adatok kezelése 

2.1.Titoktartás 

a.) a pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottat, az iskola valamennyi közalkalmazottját, az iskolával 

bármilyen munkaviszonyba kerülő dolgozót hivatásánál, 

munkakörénél fogva harmadik személlyel szemben titoktartási 

kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden 

olyan tényt, adatot, információt illetően amelyről a tanulóval, szülővel 

való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 

E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától és 

annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.  

b.) A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi, 

munkaközösségi, stb. értekezleteken, megbeszéléseken a 

nevelőtestület tagjainak egymás közötti – a tanuló fejlődésével, 

értékelésével, minősítésével összefüggő – megbeszéléseire.  

A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a 

pedagógusok megbeszélésein.  
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c.) A titoktartási kötelezettség alól kiskorú esetén a szülő, nagykorú 

tanuló esetén a tanuló írásban felmentést adhat.  

d.) A Közoktatási törvényben meghatározottakon túlmenően az iskola a 

tanulóval kapcsolatban adatokat nem közölhet.  

 

2.2.Szülővel közölhető adatok 

a.) A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 

közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené vagy 

veszélyeztetné a tanuló érdekét.  

b.) Elvált szülők esetén a tanuló adatait azzal a szülővel közöljük, akinél a 

gyermek elhelyezésre került. Az ő hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy 

a másik szülővel a gyermek adatait közöljük.  

c.) Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a tanuló 

érdekét, ha olyan körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) 

vonatkozik, amelyek a tanuló testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése 

szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.  

 

2.3.Nagykorú tanuló adatainak közlése 

a.) Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a szülő jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 

b.) Az önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös 

háztartásban élő tanuló szüleit értesíteni kell ha  

− a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony változik, vagy 

megszűnik,  

− döntés született a tanuló tanulmányi kötelezettségének 

teljesítésével és fizetési kötelezettségével kapcsolatban. 
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2.4.Kötelező adatközlés 

A pedagógus illetve a nevelő- és oktatómunkát segítő alkalmazott az 

iskola igazgatójának közreműködésével köteles az illetékes 

Gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni ha megítélése szerint 

a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.  

Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett illetve az adattal 

kapcsolatos egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 

szükséges.  

 
2.5 Önkéntes adatszolgáltatás 

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt 

is tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem 

kötelező.  

Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba történő bevonásához be 

kell szerezni a szülő engedélyét.  

 
3. Alkalmazottak adatai 

3.1 Nyilvántartható adatok 

− Név, születési hely és idő, állampolgárság, 

− lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám, 

− munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok 

• iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek 

igazolása, 

• munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba 

beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 

• alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, 

címek, 
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• munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 

kártérítésre kötelezés, 

• munkavégzési ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény 

továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja, 

• szabadság, kiadott szabadság, 

• az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

• az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

• az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és 
azok jogcímei, 

− a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

3.2. Továbbítható adatok 

A nyilvántartott adatok továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, 

bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, 

államigazgatási szerveknek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

 

4. Az alkalmazottak adatainak kezelése 

4.1 Titoktartás 

A közalkalmazottak az általa kezelt adatokkal kapcsolatban titoktartási 

kötelezettség terheli.  

 

4.2 Adatok kezelése 

a.) Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és 

teljesítésével állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatosan nemzetbiztonsági okokból célhoz kötötten kezelhetők.  

b.) Adattovábbításra az iskola igazgatója vagy az általa meghatalmazott 

vezető illetve más alkalmazott jogosult.  
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5. Az adatkezelés- és továbbítás rendje 

Az iskola rendelkezik Iratkezelési szabályzattal. 



7. számú melléklet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatikai szabályzat 
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Az iskola informatikai rendszerének alapvető célja a pedagógiai programban 
megfogalmazott oktatási és nevelési célok elérése. Emellett — korlátozott mértékben 
— lehetőséget ad a felhasználók személyes kommunikációjának lebonyolítására. A 
rendszer folyamatos működését a rendszergazda felügyeli.  

Felhasználók  

Az informatikai rendszernek minden iskolai alkalmazott és diák felhasználója lehet, ha 
elfogadja az Informatikai Szabályzatot, és ezt aláírásával tanúsítja. A felhasználói 
jogok az alkalmazotti, illetve a tanulói jogviszony megszűnéséig gyakorolhatók. A 
nyugdíjba vonuló alkalmazottak egyedi elbírálás alapján a továbbiakban is 
megőrizhetik azonosítójukat, az érettségizett diákok azonosítója pedig a 
diákigazolvány érvényességi idejéig meghosszabbítható.  

A felhasználók kötelességei 

• A felhasználó a rendszer használata során köteles a felhasználói szabályzatot 
betartani. 

• A felhasználóknak a számítógéptermekben tanórán kívüli időben munkakezdés 
előtt és után ki kell tölteniük a jelenléti ívet.  

• A felhasználó nem pazarolhatja a rendszer erőforrásait.  
• A felhasználó nem módosíthatja a hardver konfigurációját és az operációs 

rendszer beállításait.  
• A felhasználó nem törölhet semmit a munkaállomás háttértárolójának C: 

meghajtójáról a TEMP könyvtár tartalmát kivéve. 
• A felhasználók kötelesek a rendszerrel kapcsolatos hibákat észleléskor azonnal 

jelezni a rendszergazdának, diákok tanórán az órát tartó tanárnak, tanórán kívül 
pedig a teremfelügyelőnek. 

• A felhasználó felelős saját jelszaváért. Tilos a jelszót másnak átengedni, vagy 
más jelszavát használni.  

• Minden itt nem részletezett kérdésben a házirend dönt. 
• A szabályzat megszegőinek büntetés jár. A büntetés általában eltiltás, amely a 

rendszer használatát a tanórákra korlátozza, de megvonhatja az Internet 
használatának lehetőségét is. A büntetés mértékét a vétség súlyától függően a 
számítástechnika tanár, a rendszergazda, illetve az iskola igazgatója az előbbiek 
véleményét kikérve határozza meg. 
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• A felhasználók jogai 

• A felhasználók használhatják a munkaállomásokat, valamint az azokra és a 
hálózatra installált szoftvereket. 

• A felhasználók nem használhatnak saját hajlékonylemezt és CD-t. 
• A felhasználók adataik (dokumentumok, levelek) tárolására saját területet 

kapnak, amelyhez — rajtuk kívül — csak a speciális feladatot ellátó 
felhasználók férhetnek hozzá. 

• Az alkalmazottak szükségleteiknek megfelelően — a rendszergazdával 
konzultálva — kérhetik a rendelkezésre álló hely növelését. Minden diák 
azonos nagyságú területtel rendelkezik, amely elegendő a tanórai feladatok 
ellátására.  

• A felhasználók munkájuk során adatokat őrizhetnek meg ideiglenesen a 
számítógép helyi háttértárán a TEMP könyvtárban, hosszabb távon pedig a 
hálózati kiszolgálón a saját területükön. Az alkalmazottak a hozzájuk tartozó 
helyi háttértárakon is őrizhetnek tartósan adatokat. Ha van a gépben D: jelű 
meghajtó, akkor csak ott. 

• A felhasználók saját elektronikus levélcímmel rendelkeznek, és lehetőségük 
van saját honlapot készíteni. 

• A diák felhasználók tanórán kívül is használhatják a számítógépeket, elsősorban 
a házi feladat megoldására, az órán tanultak gyakorlására, az Internet elérésére, 
valamint játékra. A magasabb szintű feladatot végző diák a gép használatában 
előnyt élvez. A munka nyugodt menetét teremfelügyelő biztosítja. 

Speciális felhasználók 

• A rendszergazda telepíti a programokat a számítógépre, a mások által telepített 
programokért nem felel. illetve biztonsági másolatot készít félévente a fontos 
dokumentumokról 

• A rendszergazda — beosztásából adódóan — hozzáférhet a felhasználók 
személyes adataihoz, de azokba törvénysértés és a felhasználói szabályzat 
megsértésének alapos gyanúját kivéve nem pillanthat be. 

• A postamester csak a hibás címzésű levelekbe tekinthet bele. A betekintés célja 
a helyes címzett megállapítása és a levél megfelelő helyre továbbítása. 

• A webmester a diákok honlapjáról a netikettet sértő elemeket törli, ha a diák 
felszólítás után sem teszi meg ezt. 

• A számítástechnikát tanító tanárok diákjaik könyvtárába olvasási joggal 
betekinthetnek, de ezt a jogukat csak a dolgozatok és a házi feladatok 
összegyűjtésére használhatják fel. 

 
 
Tolna, 2001. január 17. 
 
 
 ..................................  .................................  
 igazgató rendszergazda 
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8. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kockázatkezelési szabályzat 



  

Sztárai Mihály Gimnázium 
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KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

1 Általános rész 
 

A szabályzat célja 
(1) A szabályzat a költségvetési szerv kockázatkezelési eljárásának 

meghatározására szolgál (kockázat azonosítása, -mérése, és -kezelése) 
(2) A kockázatkezelés révén a költségvetési szerv feltárja a kockázatot, másrészt 

megelőzi annak bekövetkeztét. 
 
Jogszabályi háttér: 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
2004. január 1-től hatályba lépett új 145/C. § - a alapján az intézmény vezetője 
köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és 
a kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell 
mérni és meg kell állapítani az intézményünk tevékenységében, 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása 
során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek 
csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. 
 

A kockázat fogalma 
 
(1) A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi 

befolyással van egy szervezet célkitűzéseire. 
(2) A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ. 
(3)Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során 

fellépő hibák előfordulásának kockázata, és 
(4)Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem 

előző illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból 
fakadó kockázat. 

 
A kockázat kezelője 

 
(1) A szabályzatban elő kell írni, hogy ki a felelős, ki végzi a kockázatkezelés 

feladatát, érvényesítve az éves költségvetési tervezési, végrehajtási és 
beszámolási tevékenységekben. 

(2) Szabályozni kell, hogy a felelősöknek milyen döntéseket lehet és kell 
hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról. 

 
A kockázatkezelési hatókör 

 



  

(1) Az igazgató felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, 
végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való 
beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok 
bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése. 

(2) A kockázatelemzés felöleli a költségvetési szerv valamennyi tevékenységi 
területét. 

(3) A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetője az éves 
munkaterv elkészítése során elkészíti a területe célkitűzéseinek végrehajtását 
akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési 
módját. 

(4) A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetője felméri, mi 
jelenthet kockázatot az adott területen és mekkora kockázat nagyságokkal 
lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen 
intézkedéseket kell elvégezni. 

 
 

II. A végrehajtás szabályai 

A kockázat azonosítása 

 
(1) A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a 

költségvetési szerv célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok. 
(2) Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok 

azonosítását a szervezeti egység vezetője végezi. 
(3) A vezető e célra életre hívott testületi munkában is azonosíthatja a 
kockázatokat. 
(4) Az önértékelés módszertanát alkalmazhatja. 
(5) Az azonosítás eredménye szokásos mátrix formában is meghatározható. 
 

A kockázatkezelés 
 
(1) A kockázatkezelésért felelős költségvetési szerv vezetőjének 

tevékenységében támaszkodnia kell a belső ellenőrzés ajánlásaira, 
javaslataira. 

(2) A kockázat azonosítással a megfelelő válaszlépések kialakíthatók, így a 
kockázatok mérsékelhetők. 

(3) A költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását 
megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok 
kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghatározása szükséges. 

(4) A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a 
felmérés eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, 
tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel. 



  

(5) A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a költségvetési szerv 
vezetője intézkedik a legmagasabb kockázatú terület/tevékenység 
ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), folyamatos jelentést, beszámolót kér 
vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést vizsgálat 
elvégzésére. 

(6) A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok 
kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az 
ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése 
alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni. 

(7) A kockázatkezelést a szervezeti vezető végezheti egyedül, testületi 
munkában, átruházhatja az egyes szakmai területek vezetőire a területet 
érintő kockázatok kezelését. 

 
A kockázatkezelés időtartama 

 
(1) A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési 

tervezés első szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység 
vezetőjének. 

(2) A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, 
frissítenie a megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések 
hatásait a kockázatok folyamatos változásával. 

 
A kockázatok és intézkedések nyilvántartása 

(1) A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása központi feladat. 
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a 

bekövetkezés valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat 
kezelésére javasolt intézkedést, a felelős munkatárs nevét. 

A kockázatkezelési eseteket a szervezet vezetője elemzi és szükség esetén 
javaslatot tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére. 

A szabályzat mellékletét képezi a nyomvonal követési táblázat.  

Tolna, 2005. április 28. 
 
 
 

 Pirgi József 
 igazgató
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1. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 145/A. § (5) bekezdésének megfelelően az intézmény szerv vezetőjének 
kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. 
 
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy 
hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, 
eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. 
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, 
szabályzat, stb.) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a 
költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami 
feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. 
előfordulhat. 

Alapesetei lehetnek: 
1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, 
sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, 
stb.) 
2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, 
hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó 
szabálytalanság) 1 

 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az intézmény vezetőjének 
felelőssége, hogy: 
• a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet, 
• a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje 

figyelemmel a vezető, 
• szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság 

korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket 
képviselt a szabálytalanság. 

 
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: 
• hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban 

meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság 
kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) 

• keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a 
megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, 
tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések 
foganatosítása megtörténjen. 

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges 
intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett 
iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a költségvetési szerv vezetőjének a 
feladata, amely feladatot a költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervben 



  

kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek 
megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. 

2. A szabálytalanságok megelőzése 

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása 
elsődlegesen a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége. 
Az Áht. 97. §-a szerint: 
„97. § 
(1) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv 

vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési 
szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, 
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 
hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 
összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 
megszervezéséért és hatékony működtetéséért. 

(2) Az intézmény vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a 
költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzése működtetéséről." 

Az Áht.-ban meghatározott kötelezettség, az intézmény vezetőjének feladata, a 
szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetői hatáskörének, 
felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül 
valósul meg. A költségvetési szervek munkavállalóinak konkrét feladatát, 
hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások 
szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból 
származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell 
teljesíteniük. 

3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben 
 
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről 
egyaránt. 
 

• Az intézmény valamely munkatársa észlel szabálytalanságot 
 
a) Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény valamely munkatársa észleli, 
köteles értesíteni az intézmény vezetőjét. 

• Amennyiben az intézmény vezetője az adott ügyben érintett, a 
munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti 



  

szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban 
lefektetett esetekben szükséges tenni.) 

b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy 
megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a költségvetési 
szerv vezetőjét. 
c) Az intézmény vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések 
meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. 
 

• Az intézmény vezetője észleli a szabálytalanságot 
 
Az intézmény vezetője észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi 
rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, 
megszüntetésére. 

• A költségvetési szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot 
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot 
tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár 
el. Az intézmény vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső 
ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. 
 

• Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot 
 
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az 
ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó 
törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, 
stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az intézmény 
vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgozni. 
 
4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások 
megindítása 
 
Az intézmény vezetője felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. 
Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges 
intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti 
annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő 
eljárásokat megindítsa. 
 
Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) az intézmény vezetője vizsgálatot 
rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre 
munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi 
szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat 
elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság 



  

megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek 
megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég 
a rendelkezésre álló információ. 
5. Az intézmény vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás 
(intézkedés) nyomon követése során: 
 

• nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve 
a megindított eljárások helyzetét; 

• figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok 
végrehajtását; 

• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-
lehetőségeket" beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok 
meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, 
elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési 
környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való 
nagyobb rálátást. 

 
6. Az intézmény vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás 
(intézkedés) nyilvántartása során: 
 

• a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály 
szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről 
gondoskodik; 

• egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban 
iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat; 

 
• nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó 

határidőket 
• a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési 

előirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió 
Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához 
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek 
kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII. 
Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 

 
7. Jelentési kötelezettségek 
 
A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az 
ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie.(Jogszabály: a 193/2003. (XI. 
26.) Korm. rendelet 29. §) 
 

• Az intézmény vezetőjének az éves ellenőrzési jelentésben kell számot 



  

adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok 
hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési 
megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az 
ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. 

Tolna, 2005. április 28. 

 Pirgi József 
 igazgató 



  

FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS 

Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EUkonform átalakítása 2003 második és 2004 első 
félévében megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak [a legfontosabbak: az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, 
illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korra. rendelet], továbbá új standardok, ellenőrzési 
módszertanok kerültek kiadásra. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az alábbiak szerint határozza meg a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzést (FEUVE): 

121. § (1) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a gazdálkodásért 
felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, 
működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek 
figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: 

 
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a 

szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 
 

b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági 
szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

 
c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás). 
 

(2) Az (1) bekezdés a)c) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell. 



  

(3) A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy 

a) a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja 
összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel; 

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

felhasználásra; 
 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv 
gazdálkodásával kapcsolatosan; 

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

irányelvek végrehajtásra kerüljenek; 
 

e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és 
megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 

Ellenőrzési nyomvonal: 
 

 Az intézmény „napi operatív" tevékenység ellenőrzési nyomvonala. 
 Az „intézményi beszámolás" ellenőrzési nyomvonala. 



  

1. számú melléklet 
Az intézmény napi operatív tevékenységének nyomvonala 
Ssz A feladat 

megnevezése 
Jogszabályok 

(belső, speciális) 
Előkészítő, koordináló, 
javaslat készítő 

Dokumentum 
elkészítése 

Felelős, 
kötelezettség 
vállaló 

Határidő Ellenőrzés, 
Érvényesítés 

Utalványozás 
Ellenjegyzés 

Pénzügyi 
teljesítés 

Könyv. megj. 
Beszámolás 
Elszámolás 

1 Költségvetés 
tervezése 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető Koordináló: 
Gazdasági 
vezető 
Végrehajtó: Gazdasági 
vezető 

Intézményi 
költségvetés 
és mellékletei 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Gazdálko
dási év 
1től 
3hónapig

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető 
Felelős: 
Int.vezető 

nincs nincs Nincs 
Beszámolás: 
Intézményvezet
ő felé 
Elsz. Nincs 

2 Bevételek 
beszedése 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető 
Koordináló: Gazdasági 
vezető 
Végrehajtó: Számviteli 
dolgozók 

Könyvelési 
alapbizonylatok és
könyvelési 
naplók, analitikus 
nyilvántartások 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Határidő:
folyamat
os 

Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érv.: 
Gazd. vezető

Utalványozás: 
Intézményvez
ető 
Ellenjegyzés:
Gazdasági 
vezető 

igen Elszámolás 

3 Kiadások 
teljesítése 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető 
Koordináló: Gazdasági 
vezető 
Végrehajtó: Számviteli 
dolgozók 

Könyvelési 
alapbizonylatok és
könyvelési 
naplók, analitikus
nyilvántartások 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Határidő:
folyamat
os 

Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érv: Gazd. 
vezető 

Utalványozás: 
Intézményvez
ető 
Ellenjegyzés: 
Gazdasági 
vezető 

igen Elszámolás 

Tolna, 2005. január 1. 



  

2. számú melléklet 

Az „Intézményi beszámolás" ellenőrzési nyomvonala 
Ssz A feladat 

megnevezése 
Belső 
szabályzatok 

Előkészítő, 
koordináló, 
javaslatkészítő, 
végrehajtó 

Dokumentum 
elkészítése 

Felelős, 
kötelezettség 
vállaló 

Határidő Ellenőrzés, 
Érvényesítés

Utalványozás 
Ellenjegyzés 

Pénzügyi 
teljesítés 

Könyv. megj. 
Beszámolás 
Elszámolás 

Féléves és éves beszámoló jelentés 
1 A könyvvezetés 

utóellenőrzése 
(főkönyv és 
analitikák) 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: gazdasági 
vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: Szám- 
viteli dolgozók 

Könyvelési 
naplók és 
könyvelési 
alapbizonylat
ok 

Felelős: Gazdasági
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Folyamat
os 
Éves: 

Ellenőrzés: 
folyamatos 
Számviteli 
dolgozók 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

2 Főkönyvi kivonat 
egyeztetése 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Könyvelési 
naplók és 
főkönyvi 
kivonat 

Felelős: Gazdasági
vezető 
Kötelezettségválla
- 
ló: intézmény 
vezető 

Negyed 
éves: 

Éves: 

Ellenőrzés: 
folyamatos 
Számviteli 
dolgozók 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

3 Leltározás, 
egyeztetés 

Számviteli 
Politika, 
Leltározási 
és selejtezési 
szabályzat 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: Leltározó 
bizottság, 
számviteli dolgozók 

Eszköz, 
készlet leltári 
listák, 
főkönyvi 
kivonat és 
analitikus 
nyilvántartási 
valamint a 
könyvelési 
alapbizonylat
ok 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: Ellenőrzés: 
folyamatos 
Számviteli 
dolgozók 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

4 Leltár jóváhagyása Számviteli 
Politika 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: Leltározó 
bizottság, 
számviteli dolgozók 

Leltár és 
bizonylatai 

Fele- 
lős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves.. Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

5 Könyvviteli mérleg 
összeállítása, 
jóváhagyása 
Mérlegjelentés 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdaság 
vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat 
leltár, mérleg

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Negyed 
éves: 
Éves: 

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

6 Pénzforgalmi 
jelentés 
összeállítása 

Számviteli 
politika 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: Gaz 
dasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
pénzforgalmi 
jelentés 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettség 
vállaló: 
Intézményvezető 

Negyed 
éves: 
Éves: 

Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 

vezető 
Érvényesítés:
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: az 
intézmény 

vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

7 A pénzforgalmi 
jelentés tájékoztató 
adatai: 

         

7/
1 

4. A munkáltatót 
terhelő 
betegszabadsággal 
összefüggő 
kifizetések 
összege és a 
pénzbeni juttatásban 
részesített 
dolgozók száma

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás,
Pénzforgalmi 
jelentés 
.melléklete 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Konyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

7/
2 

8. A személyi 
juttatásokra, 
munkaadókat 
terhelő járulékokra 
és a 
kamatkiadásokra 
vonatkozó 
költségszámításokh
oz szükséges

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás,
Pénzforgalmi 
jelentés 
melléklete 

Felelős: Gazda- 
sági vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

7/
3 

9. A dologi 
kiadásokból 5%-os,
15%-os, 25%-os 
kulcsú áfa adóalap 
összege 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető  
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
Pénzforgalmi 
jelentés 
.melléklete 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: Ellenőrzés:f
olyam 
atos 
Gazdasági 
vezető 

Érvényesítés:
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az 
intézményvezető 
felé 

Elszámolás: 
Nincs 

7/4 11. A tárgyévben 
behajthatatlan 
követelésként leírt 
összeg 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás,
Pénzforgalmi 
jelentés 
.melléklete 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés:f
olyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
Nincs 

7/5 12. A tárgyévben 
elengedett köve 
telések értéke 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás,
Pénzforgalmi 
jelentés 
.melléklete 

Felelős: gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

8 Pénzmaradvány 
összeállítása Számviteli 

Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
pénz 
maradvány 
kimutatás 
táblázat 
lké íté

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés:é
ves 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdaági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
Nincs 

9 A kiegészítő 
mellékletek 
összeállítása 

 
   

 
    

9/1 1. A költségvetési 
szerv létszáma és 
személyi juttatásai 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: 
Gazdasági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Féléves: 
Éves: 

Ellenőrzés:f
olyam 
atos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Konyv.megl.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

9/2 2. A költségvetési 
előirányzatok és a 
pénzforgalom 
egyeztetése 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazda- 
sági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: Szám- 
viteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Konyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

9/3 3. Az 
immateriális javak, 
tárgyi eszközök és 
üzemeltetésre, 
kezelésre 
átadott, 
konceszszióba 
adott, 
vagyonkezelésbe 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő:Gazda 
sági vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
Nincs 

9/4 4. A feladatmutatók 
állományának 

alakulása 
Számviteli 

Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető 

Koordináló: Gazdasági 
vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazda- 
sági vezető 
Kötelezettség- 
vállaló: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés 

: folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés:
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 

Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

9/5 5. A normatív, a 
normatív kötött 
felhasználású 
állami hozzájárulás, 
a cél- és címzett 
támogatás, a 
központosított 
előirányzatok 
elszámolása és a 
mutatószámok, 
feladatmutatók 
állományának 
alakulása 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő:Gazdasági
vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdaság 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

9/6 8. A központi 
költségvetésből 
és egyéb forrásból 
folyósított 
ellátások 
részletezése 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
Nincs 

9/7 9. A követelések 
és kötelezettségek 
állományának 
alakulása 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető 

Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: Számviteli 
dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 

Kötelezettségvállal
ó: Intézményvezető

Éves: 
Ellenőrzés: 
folyamatos 

Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés:
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 

Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

9/8 10. A befektetett 
eszközök, 
követelések, 
készletek 
és értékpapírok 
értékvesztésének 
alakulása 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdasági 
vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

9/9 11. Az 
immateriális javak, 
tárgyi eszközök és 
tartós tulajdoni 
részesedést jelentő 
befektetések 
értékhelyesbítéséne
k 
alakulása 

Számviteli 
Politika 

Előkészítő: Gazdaság 
vezető 
Koordináló: 
Gazdasági vezető 
Végrehajtó: 
Számviteli dolgozók 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőrzés: 
folyamatos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdaság 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv. megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
Nincs 

9/10 12. A tárgyi 
eszközök - az 
ingatlanok 
kivételével 

 és üzemeltetésre, 
kezelésre átadott, 
koncesszióba adott 
eszközök tárgyévi 
nyitó 
bruttó értékének 
egyes ágazatok 
oktatási-, az 
intézménynél.

Számviteli 
Politika 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállaló: 
Intézményvezető, 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 

Kötelezettségvállal
ó: Intézményvezető

Éves: 
Ellenőrzés: 
folyamatos 

Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés:
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 

Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

9/11 14. A 
kötelezettségvállalá
sok 
állományának 
alakulása, ezen 
belül elkülönítetten 
az EU támogatási 
programok 
kötelezettségvállalá
sának és 
finanszírozásának 
alakulása

Számviteli 
Politika 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállaló: 
Intézményvezető 

Főkönyvi 
kivonat, 
analitikus 
nyilvántartás, 
kiegészítő 
melléklet 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Éves: 
Ellenőr- 
zés:folyam 
atos 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

10 Az intézményi 
költségvetés 
beszámolójának 
szöveges indoklása

Számviteli 
Politika 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállaló: 
Intézményvezető 

Mérleg, 
Szöveges 
beszámoló 
jelentés 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Fél- 
éves: 
III.n.év 
es: 
Éves: 

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
Nincs 

11 Az előző 
költségvetési évben 
az ellenőrzés által 

feltárt hiányosságok 
módosításainak 
szöveges indoklása 

Számviteli 
Politika 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállaló: 
Intézményvezető 

Mérleg, 
Szöveges 
beszámoló 
jelentés 

Felelős: Gazdasági 
vezető 

Kötelezettségvállal
ó: Intézményvezető

Éves: 
Ellenőrzés: 
Gazdasági 

vezető 
Érvényesítés:
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 

Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 

12 Az összeállított 
beszámoló jelentés 
egyeztetése az 
érintettekkel 

Számviteli 
Politika 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállaló: 
Intézményvezető 

Mérleg, 
Szöveges 
beszámoló 
jelentés 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Fél- 
éves: 
III.negy 
edéves: 
Éves: 

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: 
az intézmény 
vezető felé 
Elszámolás: 
nincs 



  

13 Az intézményi 
beszámolójelentés 
jóváhagyása 

Számviteli 
Politika 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállaló: 
Intézményvezető 

Mérleg, 
Pénzforgalmi 
jelentés, 
Kiegészítő 
mellékletek, 
Szöveges 
beszámoló 
jelentés 

Felelős: Gazdasági 
vezető 
Kötelezettségvállal
ó: 
Intézményvezető 

Fél- 
éves: 
111.n.év 
es: 
Éves: 

Ellenőrzés: 
Gazdasági 
vezető 
Érvényesítés
: 
Gazdasági 
vezető 

Utalványozás. 
Nincs 
Ellenjegyzés: 
nincs 

nincs Könyv.megj.: 
nincs 
Beszámolás: a 
PM felé 
Elszámolás: 
nincs 

 
 

 Tolna, 2005. január 1. 
 

 

 



  

9. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kötelezettségvállalási szabályzat 
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SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM 
intézmény 

Intézményvezetőjének 
intézkedése 

az intézmény pénzgazdálkodásával kapcsolatos 
kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és 

ellenjegyzés hatásköri rendjéről 

Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján az 
alábbiak szerint szabályozom az intézmény pénzgazdálkodásával kapcsolatos jogkörök 
hatásköri rendjét. 

1. A szabályozás célja és tartalma 
 
 
A szabályozás célja, hogy az intézmény vonatkozásában rögzítse a helyi viszonyoknak 
megfelelő jogkörgyakorlás rendjét. 

A szabályzat tartalmazza: 
- az egyes pénzgazdálkodási jogkörök tartalmát, az ellátandó feladatokat, 
- a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyeket, - 
a feladatellátással kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat, - a 
pénzgazdálkodással kapcsolatos belső szabályozásokat, 
- a kötelezettségvállalások könyvelését, analitikus nyilvántartásokat, 
- felhatalmazásokat, megbízásokat az egyes pénzgazdálkodási feladatok ellátására, - a 
szakmai igazolási feladatokat ellátók meghatározását. 

 
 

2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 
 
 
Az intézmény gazdálkodása során el kell látni a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket, így: 

- a kötelezettségvállalást, 
- a kötelezettségvállalás ellenjegyzését, 
- a teljesítés szakmai igazolását, 
- az érvényesítést, 
- az utalványozást, 
- az utalvány ellenjegyzését. 

2.1. A kötelezettségvállalás 
 
 
A kötelezettségvállalás fogalma: 
 
A kötelezettségvállalás 

- olyan intézkedés, amely fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget von maga után, 



 

- olyan felelősség, amelynek során, ha a kötelezettségvállalásban megjelölt feltétel tel-
jesül, akkor az abból adódó kötelezettségeket viselni kell. 

 
A kötelezettségvállalás során az arra jogosult személy intézkedést tesz a munka, a szolgáltatás 
elvégzésére, az áruszállítás megrendelésére és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az el-
végzett munka, illetve szolgáltatás teljesítése után, annak átvételét követően a megállapodás 
szerinti ellenértéket kiegyenlíti. 
 
 
A kötelezettségvállalás feltételei: 
 
A kötelezettségvállalásra jogosult kötelezettséget csak az intézmény költségvetési alapokmá-
nyában foglalt feladatai: 

- célszerű, és 
- hatékony 

ellátásának figyelembevételével vállalhat. 
 
A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. 
 
Az előirányzat-felhasználási terv készítéséért az intézmény gazdasági vezetője a felelős. Az 
előirányzat-felhasználási terv tartalmazza az intézmény 

- évközi gazdálkodásának alakulását, 
- az év várható bevételi és kiadási előirányzat teljesülését havi és halmozott adatokkal. Az 
előirányzat-felhasználási terv mellett a gazdasági vezető köteles elkészíteni a szerv 
likviditási tervét is. 

Az előirányzat-felhasználási terv, valamint a likviditási terv egy-egy példányát ezen szabályozás 
mellékleteként kell kezelni. 
 
Kötelezettséget vállalni csak írásban lehet. 
 
A kötelezettségvállalás csak ellenjegyzés mellett jogszerű. Az ellenjegyzésre vonatkozó sza-
bályokat a szabályzat 2.5. Az ellenjegyzés része tartalmazza. 
 
 
Kötelezettségvállalási formák: 
 
A költségvetési gazdálkodás során a leggyakrabban előforduló kötelezettségvállalási formák a 
következők: 

- megállapodás, 
- alkalmazási okirat, 
- megrendelés, 
- vállalkozási, szállítási szerződés. 
 
 

2.2. A teljesítés szakmai igazolása 
 
 
Ha a kötelezettségvállalásban foglaltak teljesültek, illetve egyéb kötelezettségvállalást nem 
igénylő pénzforgalmi gazdasági esemény történt, akkor - a teljesítés szakmai igazolása során - 
meg kell vizsgálni a kiadások és bevételek: 

a) jogosultságát, 
b) összegszerűségét, 



 

c) a szerződés, megrendelés megállapodás szerinti teljesítését. 
 
 
A bevételek és kiadások szakmai igazolásának szempontiai: 
 
a) A jogosultság vizsgálata során meg kell győződni arról, hogy:  

- a bevétel ténylegesen megilleti-e az intézményt, 
- a kiadás ténylegesen az intézmény működése, gazdálkodása során merült-e fel. 

A teljesítésről, ha lehet, minőségi, mennyiségi átvétellel kell meggyőződni. Ha ez a teljesítés 
jellegéből adódóan nem lehetséges, más megfelelő módon kell megbizonyosodni a jogosultságról. 
 
b) Az összegszerűség ellenőrzése során vizsgálni kell mind a bevételek, mind a kiadások ér-
vényesítendő összegének: 

- a kötelezettségvállalást jelentő dokumentumon szereplő összeggel való egyezőségét, 
- a nem kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kiadásoknál és bevételeknél a vonatkozó 
alapdokumentumon szereplő, illetve jogszabály alapján meghatározott összeggel való 
egyezőségét. 

 
c) Vizsgálni kell a számlával igazolt kiadásokat abból a szempontból, hogy: 

- a teljesítés a vonatkozó szerződés, illetve megállapodás, illetve megrendelés szerint 
történt-e, 
- a teljesítésre vonatkozó dokumentum (számla, számlát alátámasztó szállítójegy, 
szállítólevél, munkalap stb. egyéb okmány) a valóságnak megfelel-e, 
- a teljesítésre vonatkozó dokumentum adatai megegyeznek-e a valóságos teljesítés 
adataival - mennyiségben és minőségben is (ha értelmezhető), - jogszabály szerinti-e. 

 
 
A teljesítés szakmai igazolásának módja: 
 
A teljesítés szakmai igazolására kijelölt személynek a feladatát a következők szerint kell ellátnia 

- a feladat-ellátási területére vonatkozóan a teljesítés dokumentumán (számlán, szállí-
tólevélen, szállítójegyen) fel kell tüntetni a következőket: 
- „A teljesítést szakmailag igazolom" szöveget, 
- az igazolás dátumát, valamint a 
- teljesítést szakmailag igazoló személy aláírását. 

 
Amennyiben a teljesítés szakmai igazolását végző személy megállapítja, hogy a teljesítés 
szakmailag nem, vagy csak részben igazolható jelzést tesz az érvényesítőnek, és 

- ha a teljesítés szakmailag nem igazolható, az igazolatlanság okának feltüntetésével  
feljegyzést készít a szakmai igazolás elutasításáról, 
- ha a teljesítés szakmailag csak részben igazolható, feljegyzésben rögzíti a hiányossá-
gokat, kifogásokat. 

 
A szakmai igazolás során amennyiben lehetséges: 

- csatolni kell az igazolás során felhasznált dokumentumokat, egyéb bizonyítékokat, 
vagy 
- hivatkozni kell a megfelelő, a könnyű visszakeresési lehetőséget biztosító dokumen-
tumra. 

 
A szakmai igazolás során leggyakrabban felhasználható dokumentumok: a) termékeknél: 

- szállítólevél, 



 

- szállítójegy, 
- kísérőjegyzék, 

b) szolgáltatásnál: 
- munkalap, 

c) építési beruházásnál: 
- a műszaki ellenőr feljegyzése. 

 
 
A teljesítés szakmai igazolására kijelölt személyek: 
 
A teljesítés szakmai igazolására csak olyan személyek jelölhetőek ki, akik szakmailag alkalmasak 
a teljesítés igazolására. 
A teljesítés szakmai igazolása eltérő feladatot, szakértelmet igényelhet az adott teljesítés jelle-
gétől függően, ezért az intézményvezetőnek a tevékenység ellátására annyi személyt kell meg-
jelölnie, amennyire az intézmény működési sajátosságai alapján szükség lehet. 
A teljesítés szakmai igazolási feladatot ahhoz a munkakörhöz javasolt csatolni, ahol a teljesített 
termék, és szolgáltatás igénybevételre, felhasználásra kerül. 
 
A teljesítés szakmai igazolására kijelölt személyek megnevezését, és az általuk ellátandó iga-
zolási feladatok körét, terjedelmét melléklet határozza meg. 

2.3. Az érvényesítés 
 
 
A szakmai teljesítést igazolás alapján, - annak megállapításai figyelembevételével - az érvé-
nyesítőnek ellenőriznie kell: 

- az összegszerűséget, 
- a fedezet meglétét, valamint azt, hogy 
- az előírt alaki követelményeket betartották-e. 
 

Az összegszerűség ellenőrzése: 
 
Az összegszerűséget a teljesítés szakmai igazolásánál leírt módon kell ismét ellenőrizni, azzal a 
különbséggel, hogy csak a rendelkezésre álló dokumentumokon szereplő adatokat kell 
egyeztetni. 
 
 
A fedezet meglétének ellenőrzése: 
 
A fedezet megléte tekintetében ellenőrizni kell, hogy az adott kiadás pénzügyi teljesítéséhez a 
szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll-e, figyelembe véve más rendszeres, illetve "kötelező" 
kiadásokat is. Ennek érdekében át kell tekinteni: 

- az előirányzat-felhasználási ütemtervet, és a tényleges kiadások és bevételek kapcso-
latát, valamint 
- a likviditási tervet és a gazdálkodás során aktuálisan rendelkezésre álló „szabad" 
pénzállományt. 

 
 
Az előírt alaki kellékek meglétének ellenőrzése: 
 
Az előírt alaki követelmények betartásának vizsgálatakor ellenőrizni kell, hogy a számviteli 



 

elszámoláshoz a bizonylat adatai alakilag hitelesek-e, megbízhatóak és helytállóak-e. 
 
Meg kell vizsgálni, hogy a kifizetés, illetve a bevételezés alapjául szolgáló bizonylat alaki és 
tartalmi szempontból megfelelő-e. A vizsgálat alapjául a Bizonylati szabályzat, illetve a vo-
natkozó jogszabályok szolgálnak. 
 
 
Főkönyvi számlakijelölés, kontírozás: 
 
Az érvényesítőnek el kell végeznie az adott pénzmozgás főkönyvi számlakijelölését, vagyis a 
kontírozást. 
 
A kontírozást pontosan kell végrehajtani, mivel a számlakijelölés alapján lehet megítélni azt, 
hogy adott főkönyvi számla vonatkozásában 

- van-e tervezett előirányzat, azaz a kifizetéskor hatályos költségvetési rendelet tartal-
maz-e ilyen előirányzatot, 
- van-e szabad, még fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat. 

 
Az előirányzat rendelkezésre állását 

- az előirányzat-könyvelés adatokból, 
- a kötelezettségvállalási nyilvántartásból és könyvelésből, valamint 
- az érvényesítést megelőző hónapnál nem régebbi főkönyvi kivonatból és az adott ha-
vi tételek ismert adataiból 

kell megállapítani. 
 
A fentiek teljesítése érdekében az érvényesítési feladatokat ellátó személynek rendelkeznie 
kell 

- az aktuális, hatályos részletes költségvetési rendelettel és az azt alátámasztó előter-
jesztéssel, szöveges indoklással, 
- az aktuális előirányzat-felhasználási ütemtervvel és likviditási tervvel, 
- a tárgyhót megelőző hónap főkönyvi kivonatával és az adott hónap könyvelési napló-
jával. 

 
Az érvényesítő joga, hogy feladatellátásához információt kérjen a főkönyvi és az analitikus 
könyvelési adatokból. 
 
A kontírozás során ügyelni kell a következőkre: 

- a számlakijelölés pontos legyen, 
- a számlakijelölés számlaszám párokban történjen, megnevezve az 
- elsődleges főkönyvi számlapárt, azaz a Tartozik és Követel számlát, valamint 
- a másodlagos főkönyvi számlapárt, szintén a Tartozik és Követel számlát; 
- amennyiben adott főkönyvi számlához szakfeladat is tartozik, a szakfeladat 
besorolást is fel kell tüntetni, 
- ha az intézmény szervkódot, vagy egyéb speciális, az analitikus vagy főkönyvi köny-
velés számára további megbontást alkalmaz, akkor a kódot, jelzést szintén fel kell tün-
tetni, 
- a kontírozás során külön kell kontírozni az ÁFA-t is. 

 
 
Az érvényesítés dokumentálása: 
 



 

Az érvényesítés csak a fent rögzített tevékenységek együttes ellátásával lehet teljes. A feladat 
ellátásának igazolásául 

- a pénztári tételeknél a pénztárbizonylatok megfelelő rovatait kell kitölteni: - 
számlakijelölési rovatok, valamint 
- az érvényesítő aláírása; 
- a banki tételeknél érvényesítési lapot kell használni és minden bizonylat mellett fel-
tüntetni. 

 
A pénztári tételek érvényesítésének szabályai: 

- érvényesítésre külön érvényesítő lap használata nem indokolt, mivel a - PTI P1, illet-
ve PTI.P2 jelzésű - költségvetési szervek részére rendszeresített pénztárbizonylatok 
tartalmazzák az érvényesítő lap valamennyi szükséges tartalmi elemét, - az 
érvényesítés csak akkor elfogadható, ha a pénztárbizonylatot úgy állították ki, hogy az 
csak egy alapbizonylat, számla, egyéb kifizetés adatát tartalmazza, - szabálytalan az az 
érvényesítés, mely egyszerre több alapbizonylat, számla alapján történik, 
- szabálytalan az az érvényesítés is, mely alapbizonylat nélküli, a kiadás, bevétel jogo-
sultsága megítéléséhez szükséges dokumentum nélkül történik. Az érvényesítést csak 
akkor lehet elvégezni, ha a 

- a pénztárbizonylathoz csatolták a vonatkozó alapbizonylatot, vagy 
- a pénztárbizonylaton egyértelműen hivatkoztak az alapbizonylatra pl.: hivat-
kozási számokkal. (Az érvényesítőnek ebben az esetben a hivatkozási 
számokalapján vissza kell keresnie az alapbizonylatot, majd annak vizsgálatát 
követően érvényesíthet.) 

 
A banki tételek érvényesítésének szabályai: 

- minden bankon keresztül bonyolódó gazdasági eseményt érvényesítő lapon, 
illetve érvényesítő lap és utalványrendelet nyomtatványon kell érvényesíteni, - az 
egy bankkivonattal érkező tételeket is külön-külön érvényesítő lapon kell érvénye-
síteni, 
- minden érvényesítendő tétel mellé el kell helyezni a vonatkozó 
alapdokumentumot (számlát, egyéb okmányt), 
- szabálytalan az az érvényesítés, mely egyszerre több alapbizonylat, számla 
alapján történik, 
- szabálytalan az az érvényesítés, amelynél az érvényesítő lap önmagában áll, 
hozzá alapdokumentumot nem csatoltak, illetve alapdokumentumra nem 
hivatkoztak. A banki tételek érvényesítést csak akkor lehet elvégezni, ha a bank 
kivonaton szereplő 
- minden egyes tételhez külön-külön csatolták a vonatkozó alapbizonylatot, 
vagy 
- adott tételnél hivatkoztak az alapbizonylatra pl.: hivatkozási számokkal. (Az 
érvényesítőnek ebben az esetben a hivatkozási számok alapján vissza kell keresnie 
az alapbizonylatot, majd annak vizsgálatát követően érvényesíthet.) 

 
 
Az érvényesítési feladatok ellátásának személyi feltétele: 
 
Az érvényesítési feladatok ellátásának személyi feltételei kiterjednek 

- a megbízás meglétére, valamint 
 - a megfelelő szakmai felkészültségre. 

 



 

Az érvényesítőt írásban kell megbízni a feladat ellátására. Ha az érvényesítési feladatokat nem 
egy, hanem több személy látja el, akkor valamennyi személynek kell megbízás, s a megbízásban 
meg kell jelölni a feladatellátásuk körét, hatáskörük gyakorlásának eseteit. 
 
Érvényesítést csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy végezhet. A végzettséggel 
szemben támasztott követelmény a legalább középfokú végzettségű és emellett mérlegképes 
könyvelői vagy ezzel egyenértékű pénzügyi-számviteli szakképesítés. 
 
 
2.4. Az utalványozás 
 
 
Az utalványozás tartalma: 
 
Az utalványozás: 

- a kiadások teljesítésének, valamint 
- a bevételek beszedésének vagy elszámolásának  

elrendelése. 
 
Az utalványozás formái: 
 
Az utalványozás lehetséges formái: 

a) érvényesített okmányra rávezetett utalvánnyal (írásbeli rendelkezéssel), ún. 
rövidített utalványrendelettel, vagy 
b) külön írásbeli rendelkezéssel (utalvánnyal). 

 
A külön írásbeli rendelkezés (utalvány, utalványrendelet) tartalmi követelményei: 

 - a rendelkező és a rendelkezést végrehajtó megnevezése, - az "utalvány" szó, 
- a költségvetési év, 
- a befizető és a kedvezményezett megnevezése, címe, bankszámlájának száma, 
 - a fizetés időpontja, módja és összege, 
- a megterhelendő, jóváírandó bankszámla száma és megnevezése, - keltezés, 
- az utalványozó és az ellenjegyző aláírása, 
- a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszáma. 

 
Rövidített utalvány esetén magára az okmányra kell rávezetni a záradékot, ami a fentiekben 
jelzettekből nem tartalmazza azokat, amelyek már az érvényesítés során szerepelnek. 
 
 
Az utalványozási kötelezettség: 
 
Az utalványozási kötelezettség fennáll 

- minden kiadás, és 
- a bevételek többsége vonatkozásában. 
 

Utalványozni kell tehát: 
- a pénzforgalomi tételeket, illetve 
- a bankon keresztül bonyolódó pénzforgalmat. 

 
A pénzforgalom utalványozásánál az utalványozási kötelezettségnek a pénztárbizonylaton 
kell eleget tenni. 
A bankszámla forgalom esetében minden bankkivonaton feltüntetett tételt külön kell utalvá-



 

nyozni. 
 
Nem kell külön utalványozni: 

- a termékértékesítésből, 
- szolgáltatásból 

befolyó bevétel beszedését, amennyiben ezek a bevételek: - számla, 
- egyszerűsített számla, 
- számlát helyettesítő okirat, vagy 
- átutalási postautalvány alapján folytak be. 

 
Az utalványozás feltételei: 
 
Adott pénzmozgás utalványozására csak az érvényesítés után kerülhet sor. 
Amennyiben adott tétel érvényesítése nem történt meg, úgy az utalványozási jogkör ellátása 
„értelmetlen", mivel az utalványozó nincs birtokában annak az ismeretnek, amely a kiadás és 
bevétel elrendeléséhez szükséges. 
 
 
2.5. Az ellenjegyzés 
 
 
Az ellenjegyzés tartalma: 
 
Az ellenjegyzési feladat ellátása kontrollpont a pénzgazdálkodási tevékenység során. Célja, hogy 
megakadályozza, illetve felhívja a figyelmet a nem megfelelő kötelezettségvállalásra, illetve 
utalványozásra. 
 
 
Az ellenjegyzés típusai: 
 
Az ellenjegyzés, mint kontroll megjelenik: 

- a kötelezettségvállalást követően, „kötelezettségvállalás ellenjegyzése", 
 - az utalványozást követően, „utalványozás ellenjegyzése". 

 
 
A kötelezettségvállalás ellenjegyzése: 
 
Az ellenjegyző a kötelezettségvállalás dokumentumán „A kötelezettségvállalást ellenjegyzem." 
szöveggel és az ellenjegyzés dátumával és aláírásával tesz eleget formailag kötelezettségének. 
 
Az ellenjegyzőnek a kötelezettségvállalás ellenjegyzése során tartalmilag a következő felada-
tokat kell ellátnia: 

- meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, 
illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási 
előirányzata biztosítja-e a fedezetet, 
- ellenőriznie kell, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályokat. 

 
Az ellenjegyző az előző bekezdésben foglalt feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet 
igénybe. 
 
Az ellenjegyző a feladat ellátásához áttekinti a szükséges dokumentumokat, illetve azokról 



 

információt kér. Az érintett dokumentációk különösen: 
- az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv, 
 - a hatályos költségvetési rendelet, 
- a főkönyvi könyvelés adatai (főkönyvi kivonat, számlaforgalom listák, 
kötelezettség vállalás nyilvántartás). 
 

Az utalványozás ellenjegyzése: 
 
Az ellenjegyző adott gazdasági esemény utalványozó általi utalványozásának megtörténte után 
elvégzi az utalványozás ellenjegyzését. 
 
Az utalványozás ellenjegyzése a következő dokumentumokon történik: 

- pénztárbizonylatok esetében a pénztárbizonylat ellenjegyző rovatában, - a banki 
tételeknél az egyes tételek alapdokumentumához csatolt: 

- utalványon (utalványrendeleten), illetve 
- egyszerűsített utalványon. 

 

Az elleniegyzés megtagadása: 

Az ellenjegyzésre jogosultnak jeleznie kell, 
- a kötelezettségvállalónak, ha a kötelezettségvállalással, illetve 
- az utalványozónak, ha az utalványozással nem ért egyet. 

 
Ellátandó feladatok, ha az ellenjegyző a kötelezettségvállalással nem ért egyet 

- az ellenjegyző tájékoztatja a kötelezettségvállalót arról, hogy adott 
kötelezettségvállalással nem ért egyet, (tájékoztatásában felhozza tényszerű 
indokait)  
- a kötelezettségvállaló áttekinti az ellenjegyző tájékoztatását,  
- a kötelezettségvállaló dönt arról, hogy a kötelezettségvállalását 

- visszavonja, módosítja, vagy 
- változatlan formában fenntartja, 

- a kötelezettségvállaló tájékoztatja döntéséről az ellenjegyzőt, 
- ha a kötelezettségvállalást módosította, akkor a kötelezettségvállalás 
ellenjegyzési feladatait az ellenjegyző ismét a megszokott rend szerint látja el, 
- ha a kötelezettségvállalása változatlan formában marad írásban utasítja az 
ellenjegyzőt a kötelezettségvállalás ellátására (Az utasításban meg kell határozni az 
kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, azonosító számát, az utasítást a 
kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, az utasítás időpontját.), 
- az ellenjegyző az okmányt az utasítás alapján ellenjegyezni köteles, s az 
okmányon feltünteti a következő záradékot: „A kötelezettségvállalás ellenjegyzése 
utasításra történt.", 
- az ellenjegyző az utasítás alapján történő ellenjegyzéséről tájékoztatja a 
pénzellátását végző költségvetési szervet (fenntartót), 
- a pénzellátást végző költségvetési szerv a jelentés kézhezvételét követő 8 napon 
belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges 
felelősségre vonást. 

 
 
Ellátandó feladatok, ha az ellenjegyző az utalványozással nem ért egyet 

- tájékoztatja az utalványozót arról, hogy adott utalványozással nem ért egyet 



 

(tájékoztatásában felhozza tényszerű indokait), 
- az utalványozó áttekinti az ellenjegyző tájékoztatását, 
- az utalványozó dönt arról, hogy az utalványozandó pénzmozgás elrendelését - 
visszavonja; vagy 
- változatlan formában fenntartja; 
- az utalványozó tájékoztatja döntéséről az ellenjegyzőt, 
- ha az utalványozás változatlan formában marad, az utalványozó írásban utasítja 
az ellenjegyzőt az utalványozás ellátására (Az utasításban meg kell határozni az 
utalványozás tárgyát, összegét, azonosító számát, az utasítást az utalványozás 
ellenjegyzésére, az utasítás időpontját.), 
- az okmányt az utasítás alapján ellenjegyezni köteles, s az okmányon feltünteti a 
következő záradékot: „Az utalványozás ellenjegyzése utasításra történt.", 
- az utasítás alapján történő ellenjegyzéséről tájékoztatja a pénzellátását végző 
költségvetési szervet (fenntartót), 
- a pénzellátást végző költségvetési szerv a jelentés kézhezvételét követő 8 napon 
belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges 
felelősségre vonást. 

 
 

3. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök 
gyakorlására jogosult személyek 

 
 
3.1. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 134. § (1) 
bekezdése alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nevében kötelezettséget: 

- a költségvetési szerv vezetője, vagy 
- az általa, illetve a költségvetési szerv vezető testülete által megbízott személy 
vállalhat. 

 
 
3.2. Az érvényesítésre jogosult személyek 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § (2) 
bekezdése alapján érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott, legalább középfokú pénzügyi-
számviteli szakképesítésű és emellett mérlegképes könyvelői, vagy ezzel egyenértékű pénzügyi-
számviteli dolgozó végezhet. 
 
 
3.3. Az utalványozásra jogosult személyek 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 136. § (1) 
bekezdése alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél utalványozásra: 

 - a költségvetési szerv vezetője, vagy 
- az általa, illetve a költségvetési szerv vezető testülete által felhatalmazott 
jogosult. 
 



 

3.4. Az ellenjegyzésre jogosult személyek 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (2) 
bekezdése alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nevében történő kötelezettség-
vállalás ellenjegyzésére, illetve a 137. § (1) bekezdése alapján az önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervnél az utalvány ellenjegyzésére: 

- a költségvetési szerv gazdasági vezetője, vagy 
- a gazdasági vezető által felhatalmazott személy jogosult. 

 
 

4. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
 
A pénzgazdálkodási jogkörökkel kapcsolatosan az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat kell 
figyelembe venni: 
 
1. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző ugyanaz a személy nem lehet. 
Erre figyelmet kell fordítani a helyettesítések és felhatalmazások rendszerének kialakításakor. 
 
2. Az utalványozó és az érvényesítő azonos személy nem lehet. 
Erre különösen a felhatalmazások rendszerének, valamint a helyettesítések rendszerének ki-
alakításakor kell figyelmet szentelni. 
 
3. Az egyes pénzgazdálkodási feladatokat ellátó személyek nem gyakorolhatják a pénzgazdál-
kodással kapcsolatos jogkörüket, ha a feladatellátás során: 

- saját maguk, vagy 
- közeli hozzátartozójuk javára látnák el adott gazdasági esemény kapcsán 
pénzgazdálkodási jogkört. 

Erre folyamatosan, a feladat ellátása során mindig ügyelni kell. 
 

4. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.  

5. A pénzgazdálkodással kapcsolatos belső szabályozás 
 
 
A költségvetési szerv meghatározott feladataira megtervezett és jóváhagyott költségvetési 
előirányzatok terhére - figyelembe véve a felügyeleti szerv által év közben jóváhagyott elői-
rányzat-módosításokat - a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása az alábbiak szerint alakul. 
 
 
5.1. Az intézménynél pénzgazdálkodási jogköröket ellátó munkakörök 
 
 
Az intézményben a pénzgazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások figyelembevételével a 
következő személyek láthatják el. 
 

1. Kötelezettséget a szerv nevében az intézményvezető, illetve az általa 
felhatalmazott személy vállalhat. 



 

2. Az utalványozás feladatát az intézményvezető, illetve az általa felhatalmazott 
személy köteles ellátni. 
3. Az ellenjegyzési feladatokat a gazdasági vezető végzi, illetve az általa kijelölt 
személy. 
4. Az érvényesítést a költségvetési szervnél alkalmazott pénzügyi feladatokat 
ellátó dolgozó köteles elvégezni megbízás alapján. 

 

A feladatellátásra jogosultak pontos beosztását, nevét melléklet tartalmazza.  

5.2. A feladatellátásra vonatkozó speciális szabályok 
 
 
Az egyes pénzgazdálkodási jogkörökből fakadó feladatokat úgy kell ellátni, hogy a jogsza-
bályban nevesített és az 5. pontban leírt összeférhetetlenségi helyzetek kiküszöbölésre kerülj enek. 
A feladatellátás végzésének feltételeit folyamatosan biztosítani kell, ezért az általános szabályok 
között megadott személyek távolléte esetében is megfelelő személyeknek kell ellátni a 
tevékenységeket. 
Az összeférhetetlenséggel érintett, illetve távollévő feladatellátó helyett annak a személynek kell 
ellátni a feladatot, akinek további meghatalmazása, megbízása van a feladat elvégzésére. 
 
Az összeférhetetlenségi helyzetben lévő, illetve távollét miatti kieső feladatellátók helyett belépő 
kötelezettségvállaló, utalványozó, érvényesítő és ellenjegyző beosztását és nevét melléklet 
tartalmazza. 
 
 
5.3. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés korlátozása 
 
 
A feladatellátásra vonatkozó esetleges korlátozásokat, pl. ha adott feladatot a pénzgazdálkodási 
jogkör gyakorlója valamely: 

- előre meghatározott körülmény bekövetkeztekor, 
- összeghatárig, 
- szakfeladat vonatkozásában, 
- ellátandó tevékenységhez kapcsolódóan (pl. élelmezés, készletgazdálkodás, 
beruházás stb.) 
- szervezeti csoport vonatkozásában 

láthatja el. 
 
 

6. A kötelezettségvállalások könyvelése, analitikus nyilvántartása 
 
 
A kötelezettségvállalások nyomonkövethetősége, illetve az adott évi költségvetési gazdálkodás 
során a szabad, még pénzügyileg nem teljesített és kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzatok meghatározásához szükséges a kötelezettségvállalások: 
 

- főkönyvi, és 
- analitikus könyvelése. 



 

A kötelezettségvállalások könyvelése a főkönyvi könyvelésben a 0-s számlaosztályban történik, 
az analitikus nyilvántartások alapján. 
 
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni: 

- az 50.000 Ft alatti, előzetes, írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött 
kifizetésekről, valamint 
- az egyéb, írásbeli kötelezettségvállalásról. 

 
 
6.1. Az 50.000 Ft-ot el nem érő, előzetes írásbeli kötelezettségvállaláshoz nem kötött kifi-
zetésekről vezetendő analitikus nyilvántartás 
 
 
A nyilvántartást naprakészen, folyamatosan kell vezetni. A kifizetéseket a tényleges pénztári 
kifizetéskor, illetve a banki terhelési értesítés kézhezvételekor kell nyilvántartásba venni. 
 
A nyilvántartásban szerepeltetni kell legalább:  

- a sorszámot, 
- a kifizetés időpontját, 
- a kifizetés jogcímét, megnevezését,  
- a kifizetett összeget,  
- a jogosult nevét, megnevezését. 

 
A nyilvántartás pontos nevét és számát, valamint a nyilvántartás vezetésére köteles személy, 
illetve személyek megnevezését melléklet tartalmazza. 
 
 
6.2. Az írásbeli kötelezettségvállalások nyilvántartása 
 
 
Az írásbeli kötelezettségvállalások nyilvántartását úgy kell megszervezni, hogy az alkalmas 
legyen a szükséges pénzügyi információk biztosítására, abból a főkönyvi könyvelési feladatok 
elláthatóak legyenek és a költségvetési beszámolóhoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak. 
 
Analitikus nyilvántartást kell vezetni: 

- a felhalmozási kiadási előirányzatokról, 
- a pénzeszközátadások kiadási előirányzatokról, 
- a finanszírozási műveletek kiadási előirányzatairól, valamint  
- a működési kiadási előirányzatokról. 

 
A fenti nyilvántartásokat évenként elkülönítve, a számlacsoport valamennyi számlájára külön-
külön kell vezetni. 
 
A nyilvántartás jellemzői: 

- a nyilvántartást folyamatosan kell vezetni, 
- a nyilvántartás sorszámára kell hivatkozni az érvényesítő és utalványrendeleten, 
valamint a pénztárbizonylaton, 
- a nyilvántartásból el kell készíteni a negyedéves feladást. 

 
A nyilvántartásban rögzíteni kell: 

- az előirányzat, valamint az előző évi kötelezettségvállalási adatokat, továbbá  
- a tárgyévi kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés adatokat. 



 

 
A nyilvántartás során lehetőség van arra, hogy a teljesítések a kötelezettségvállalásokhoz ha-
sonlóan tételesen bejegyezésre kerüljenek, illetve, hogy a teljesítések a könyvelési naplók alapján 
havonta egy összegben külön sorban kerüljenek beírásra. 
 
A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy abból negyedévenként elkülönítve rendelkezésre 
álljanak az adatok, ezért a nyilvántartásokat negyedév végén zárni, az új negyedévet pedig 
nyitni kell. 

7. Záró rendelkezések 
 
 
Az intézkedésben hivatkozott mellékletek az intézkedés szerves részét képezik. Az egyes jog-
körök gyakorlására az ott feltüntetett személyek jogosultak. 
 
Az egyes feladatellátáshoz kapcsolódó felhatalmazásokat, megbízásokat szintén melléklet 
tartalmazza. 
 

Az intézkedésben foglaltakat 2005. január 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Tolna, 2005.január 3. 
 ..............................................................................  
 intézményvezető 
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Melléklet a kötelezettségvállalásokról vezetendő analitikus nyilvántartásokról 
 
Az intézmény az alábbi analitikus nyilvántartások vezetésére kötelezett: 
 
 

Megnevezés Száma 
Vezetésre kötelezett 

személy neve, beosztása 

Kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartó PTI .................................... 
füzete - az 50.000 Ft-ot el nem érő (előzetes Köt.anal. .................................... 
írásbeli kötelezettségvállalás nélküli) kifizeté- 1/2002 .................................... 
sekről  .................................... 
Kötelezettségvállalás nyilvántartás és pénzügyi 
teljesítés nyilvántartása: 
- 071. Felhalmozási kiadási előirányzatok 

PTI 

.................................... 
- 072. Pénzeszközök kiadási előirányzatai  .................................... 
- 074. Finanszírozási műveletek kiadási elői-  .................................... 
rányzatai 
- 075. Működési kiadási előirányzatok 

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

 



 

Melléklet: a pénzgazdálkodási jogköröket gyakorlók beosztásáról és nevéről 
 
 
A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket az alábbi beosztású és nevű személyek 
gyakorolják: 

Kötelezettségvállaló: 

 beosztás név aláírás 

1. intézményvezető Pirgi József .........................................................................  

2. int. vez. helyettes Szabolcskáné Szentes Ilona ..................................................  

Utalványozó: 

 beosztás név aláírás 

1. intézményvezető Pirgi József .........................................................................  

2. int. vez. helyettes Szabolcskáné Szentes Ilona ..................................................  

 

Ellenjegyző: 

 beosztás név aláírás 

1. gazdasági vezető Erdélyesi Istvánné ...............................................................  

2. ......................................................................................................................................   

 

Érvényesítő: 

 beosztás név aláírás 

1. pénzügyi ügyintéző Kiss Lászlóné .....................................................................  

2.   

Az összeférhetetlenséggel, illetve a távolléttel érintett feladatellátók helyett a feltüntetett 
feladatellátók közül a megjelölt második személy köteles a tevékenységet ellátni. 
 
 
Kelt: Tolna, 2005. január 3. 

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



 

Melléklet: a kötelezettségvállalás és utalványozás felhatalmazással történő ellátásához 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (1) és 
136. § (1) bekezdése alapján az alábbi felhatalmazást adom: 
 

Mint az intézmény vezetője felhatalmazom a ...Int.vez.helyettest munkakört ellátó, 
..Szabolcskáné Szentes Ilona nevű dolgozót, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos 
kötelezettségvállalási, illetve utalványozási jogkörömmel kapcsolatban felmerülő össze-
férhetetlenségem, akadályoztatásom, illetve tartós távollétem esetében lássa el az említett 
feladatokat. 

 
 
 
 
Kelt: Tolna 2005. január 03. 
 
 
 
 
 
 .......................................................  ........................................................  
 felhatalmazó intézményvezető felhatalmazott dolgozó 
 
 
 
 

P:H:



 

Melléklet: az érvényesítés ellátásához szükséges írásbeli megbízásról 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 135. § (2) 
bekezdésben foglaltak alapján, mely szerint érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott 
pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozó végezhet, az alábbi megbízást adom: 
 

Megbízom Erdélyesi Istvánné nevű és  Gazdasági vezető.... munkakört ellátó dolgozót 
azzal, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök rendjéről szóló szabályok alapján, 
annak betartásával lássa el az érvényesítési feladatokat. 

 
Egyben megbízom ..KissLászlóné.. nevű és  gazdasági dolgozó munkakört ellátó dolgozót, 
hogy a fenti érvényesítéssel megbízott dolgozó összeférhetetlensége, akadályoztatása, illetve 
tartós távolléte esetében lássa el az érvényesítési feladatokat. 

 
 

Kelt: Tolna, 2005. január 03. 
 
 
 

P:H: 
 
 
 
 ................................................ 
 
 intézményvezető 
 
 
 
Záradék: 
A szabályozásban foglaltakat, illetve a megbízást megismertem, az abban foglaltakat 
magamra nézve kötelezőnek ismerem el, s mindezt aláírásommal igazolom: 
 
 
 .......................................................  ........................................................  
 érvényesítő 1. érvényesítő 2. 



 

Melléklet: az ellenjegyzés elvégzéséhez szükséges felhatalmazásról 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 134. § (2) 
bekezdésében, valamint a 137. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi felhatalmazást 
adom: 

Felhatalmazom a  KissLászlónét hogy helyettem - az összeférhetetlenségi helyzetek kivédése 
céljából, akadályoztatásom, illetve tartós távollétem esetében - lássa el az ellenjegyzési 
feladatokat. 

 
 
Kelt: Tolna, 2005. január 03. 
 
 
 

P:H: 
 
 
 
 ................................................. 
 
 gazdasági vezető 
 
Felhatalmazott beosztása, neve és aláírása: 
Pénztáros, Kiss Lászlóné, …………………………. 



 

Melléklet: a pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó korlátozásokról



 

Melléklet: A teljesítés szakmai igazolására jogosult személyek kijelölése 
 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 135. § (3) 

bekezdése alapján a következő személyt, személyeket jelölöm ki a teljesítések szakmai 
igazolására: 

A teljesítés szakmai igazolására jogosult 
A kifizetés jellegének megnevezése 

Személy neve, beosztása Aláírása 
Beruházási, felújítási kiadások: Pirgi József igazgató  
Kölcsönök, pénzeszközátadások: Pirgi József igazgató  
Készletbeszerzések:  
...50.000 Ft felett Pirgi József igazgató 
... 50.000 Ft alatt Kiss Lászlóné pénztáros 

, 

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

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

Szolgáltatások:   
Egyéb területek, pl.:  
...Oktatás ..........................   
............................................  
............................................ 

Szabolcskáné Szentes Ilona ig. 
hely. 

 
 
 
 
Kelt: Tolna, 2005.január 3. 

 

 

P.H. 

 ................................................ 
 
 intézményvezető 
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10. számú melléklet 
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Sztárai Mihály Gimnázium 
Tolna 

 
 
 
 
 
 
 

ÜGYREND 
 
 
 
 
 
 
 

Érvényes: 2005. január 3-tól 

 
 
 

 Jóváhagyta: 

 

 Pirgi József 
 igazgató 
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ÜGYREND 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 
 

1. A belső szervezet: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/1996. /111. 12./ sz. rendelete 
alapján az intézmény létszámkeretét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
Intézményi engedélyezett létszám: 37 fő 
 
Létszám megoszlás foglalkoztatás 
szerint. Pedagógus 25 fő 

Ebből:1 fő intézményvezető (igazgató) 
1 fő igazgatóhelyettes 23 fő tanár 

 
Ügyviteli dolgozók: 

1 fő gazdasági vezető 
1 fő gazdasági alkalmazott 
1 fő ügyviteli alkalmazott (iskolatitkár) 

 
Egyéb dolgozók: 

1 fő karbantartó 
5 fő takarító 

 
A személyre szóló feladatköröket a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
1.1 Az igazgató 
1. Személyes felelősséggel vezeti az intézményt. Felelős az intézmény szakszerű 
és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy a Közalkalmazotti Szabályzat nem utal más hatáskörébe. 
Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 
kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség 
megtartásával gyakorolja. 
 
Felel a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és 
biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbaleset megelőzéséért, a 
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 
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Rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 
csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem 
biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve 
helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó 
egyetértését, illetve ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie 
kell. 
 
2. Feladatai: 
- Képviseli az intézményt a fenntartó és a külső szervek előtt. Szervezi az 
intézmény külső kapcsolatait 
- Vezeti a nevelőtestületet 
- Irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató munkát 
- Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, szakszerűen 
megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat 
- Együttműködik az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, 
diákönkormányzattal 
- A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről 
gondoskodik 
- Irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát, a tanulóbaleset megelőzésével 
kapcsolatos tevékenységet 
- Ellátja a munkáltatói feladatait 
- Közvetlenül irányítja az intézmény gazdasági vezetőjének, ügyviteli 
alkalmazottjainak tevékenységét. A gazdasági vezető útján, közvetve a beosztott 
gazdasági dolgozók és egyéb dolgozók (karbantartó, takarítók) munkáját - Felelős 
az intézmény gazdálkodásáért, az intézményi vagyon megőrzéséért - 
Kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol - Minden intézményi 
ügyben kiadmányozási jogkört gyakorol 
- A tervezett költségvetési előirányzatokat - a gazdasági vezető véleményének 
figyelembevételével - a szükségletnek megfelelően módosítja - Ellátja belső 
ellenőrzési feladatait 

- A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja 

 
3. Az intézmény vezetője az 1-2 bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként, 
vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény 
gazdasági vezetőjére átruházhatja. 
 
1.2. Az igazgatóhelyettes 
1. Az igazgató közvetlen irányítása és felügyelete mellett önállóan látja el 
feladatait. Az igazgató távollétében az intézmény pedagógiai-szakmai irányítási 
jogköreit gyakorolja. 
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Feladatai: 
- Segíti az igazgatót a nevelő-oktatói munka irányításában 
- Ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, a szülői értekezletek 
megtartását - Segíti és figyelemmel kíséri a beiskolázást, 
pályaválasztást 
- A munkaközösség bevonásával tervezi; szervezi; ellenőrzi a 
pedagógiai munkát 
- Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal 
rendelkező tanároknak, tanárjelölteknek 
- Gondoskodik a hiányzók helyettesítéséről, naprakészen vezeti a helyettesítési 
naplót 
- Az elkészített tantárgyfelosztás alapján összeállítja az órarendet, a tanterem 
beosztását 
- Gondoskodik a tanárok adminisztrációs munkájának irányításáról, 
ellenőrzéséről (naplók, ellenőrzők, anyakönyvek stb.) 
- Elkészíti a különféle oktatással kapcsolatos jelentéseket, statisztikákat 
- Teljesítményigazolási jogkört gyakorol szakmai vonatkozású kérdésekben 
- Az igazgató tartós távolléte esetén kötelezettségvállalási és utalványozási 
jogkört gyakorol 
- Szakmai kérdésekben - megbízás alapján - képviseli az intézményt 
- Részt vállal a nyári ügyelet feladataiból, az igazgatóval való megállapodás 
alapján 
 
1.3 A gazdasági vezető 

1. Az igazgató közvetlen irányítása és felügyelete mellett szakmailag önállóan 
szervezi az intézmény gazdálkodását és ellátja az ezzel kapcsolatos 
feladatokat. 

Feladatai: 
- Irányítja és folyamatosan ellenőrzi a gazdasági dolgozók tevékenységét, 
szervezi és ellenőrzi a technikai dolgozók munkáját 
- Kidolgozza és elkészíti a gazdálkodáshoz szükséges belső szabályozó 
utasításokat 
- Betartja és betartatja a szabályszerű gazdálkodással kapcsolatos 
előírásokat  
- Összeállítja az intézmény éves költségvetését, jóváhagyásra felterjeszti, és 
gondoskodik annak végrehajtásáról 
- Ellenjegyzi és érvényesíti az intézményi kötelezettségvállalásokat 
- Pénzügyi, gazdasági kérdésekben képviseli az intézményt 
- Közreműködik minden olyan döntés kialakításában, amely a gazdasági 
vezető hatáskörébe tartozik 
- Gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásáról, valamint a 
működési és szakmai feltételek ellátásához szükséges eszközök 
biztosításáról  
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- Információt szolgáltat a felettese utasítása szerint 
 
1.4 A nevelőtestület 
A nevelőtestület az oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és 
oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó 
szerve. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus-munkakört 
betöltő alkalmazottja, gazdasági vezetője, valamint a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. 
Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény 

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Közoktatási Törvényben és 
más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig 
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Feladatai: 
Döntési jogkörébe tartozik 

- Az SzMSz és módosításainak elfogadása 
- Az intézmény éves munkatervének elkészítése 
- Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 
- A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása - A házirend 
elfogadása 
- A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 
- A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátása 
- Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programnak összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása 
 
Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet 

- Az intézmény múködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 
- A tantárgyfelosztásban 
- Az igazgatóhelyettes megbízására 

 
1.5 A szakmai munkaközösség 
Az intézmény pedagógusai által létrehozott szakmai munkaközösség 
Feladatai:: 

- Szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó 
nevelő és oktatómunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez 

- Beiskolázás és a pályaválasztás figyelemmel kísérése, pedagógiai segítése 
- Javaslattétel a nevelési értekezletek témáira 

Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, stb.) 
szervezési munkáinak segítése 

- Az egészségügyi nevelési feladatok megoldásának segítése 
A tanulmányi versenyek ügyeinek segítése 

- Az általános rend, fegyelem ellenőrzése 
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1.6 A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi 
munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a 
Közoktatási Törvény és a pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani 
levelek, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az 
Igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az Igazgató útján adott útmutatásai 
alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad 
megválasztásával végzi. A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és 
tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény 
rendeltetése szerint a nevelő-oktartó munkából a tanár munkakörnek 
megfelelően minden pedagógusra kötelezően vonatkoznak. 
 

1.7 Gazdasági alkalmazott 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányítása mellett végzi Részletes 
feladatát a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza 
 
1.8 Ügyviteli alkalmazott (iskolatitkár) 
Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányítása mellett végzi 
Feladatait a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza 
 
1.9 Egyéb dolgozók (karbantartó, takarítók) 
Munkájukat a gazdasági vezető közvetlen irányítás amellett végzik. 
Faladatukat a névre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. 

Tolna, 2005. január 3. 

Pirgi József 
igazgató 
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A könyvtár szervezeti és működési 
szabályzata 
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1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok 
 
 
1.1 Azonosító adatok: 
 
A könyvtár elnevezése: Sztárai Mihály Gimnázium Könyvtára 
A könyvtár címe: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 73. 
   Telefon: 74/440-571/23-as mellék 
A könyvtár alapterülete: 85 m2 
 A könyvtár bélyegzője: csak tulajdonbélyegzővel rendelkezik, melynek 
szövege: 
 Sztárai Mihály Gimnázium 
 Tolna 
 
 
1.2 A könyvtár fenntartása: 
 
Az iskolai könyvtár fenntartásáról a Tolna megyei Önkormányzat az iskola 
költségvetésében gondoskodik.  
A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért, a személyi, tárgyi feltételek 
biztosításáért az iskola és az önkormányzat közösen felelős. 
Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója ellenőrzi, és a nevelőtestület 
javaslatainak figyelembe vételével irányítja.  
 

2. Az iskolai könyvtár gazdálkodása 
 
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az 
intézmény a költségvetésben biztosítja. 
Az állománygyarapításra szánt keretet úgy kell a könyvtáros tanár 
rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható 
legyen. 
Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges 
technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről.  
A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése 
a könyvtáros tanár feladata.  
A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros tanár a felelős, 
ezért csak a tudtával lehet a könyvtár részére dokumentumokat vásárolni. 
 

3. Az iskolai könyvtár feladata 
 
Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, amely elősegíti az 
iskola pedagógiai programjában rögzített célok megvalósítását és biztosítja az 
oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat, ismerethordozókat. 
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3.1 Az iskolai könyvtár alapfeladatai:  
 

 a gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása 

 tájékoztatás a dokumentumokról és a szolgáltatásokról 
 tanórai foglalkozások tartása, a tanulók felkészítése az önálló 
könyvtárhasználatra 

 a könyvtári dokumentumok helyben történő egyéni és csoportos 
használatának biztosítása, illetve kölcsönzése 

 
3.2 Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai: 
 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása 
 tájékoztatás más könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól 

 
4. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

 
4.1 A gyűjtőkört meghatározó tényezők: 
 

 a NAT, a kerettanterv és az érettségi követelményei 
 az OM tájékoztatója az egyes műveltségterületekhez szükséges 
taneszközökről 

 az iskola típusa, szerkezete, szakmai profilja 
 nevelési és oktatási céljai 
 helyi tanterve, tantárgyi programjai 

 
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza 
részletesen. 
 
 

5. A gyűjteményszervezés 
 
5.1 A gyarapítás 
 
Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. 
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5.1.1. A beszerzés forrásai: 
 
Vétel: A vásárlás történhet jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel 
(könyvtárellátótól, kiadótól), és a dokumentum megtekintése alapján készpénzes 
fizetéssel. 
 
Ajándék: Az iskolai könyvtár állományába ajándékozás útján csak a 
gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok kerülhetnek be.  A gyűjteménybe nem illő 
művek elcserélhetők, illetve jutalmazásra felhasználhatók. 
 
5.1.2 Szerzeményezés: 
 
A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumokat össze kell vetni a 
betűrendes katalógussal és a gyarapítási nyilvántartással. 
 
 
 
5.1.3 A gyarapítás nyilvántartása: 
 
- rendelési nyilvántartás 
 
 
5.1. 4 Számlanyilvántartás: 
 
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi 
szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola gazdasági szakemberének a 
feladata. A folyamatos és egyenletes gyarapítás érdekében a könyvtári keret 
felhasználásáról nyilvántartást kell vezetnie a könyvtárosnak. 
 
5.1. 5 A dokumentumok állományba vétele: 
 
A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár 
tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. A tulajdonbélyegzés 
az MSZ 3448-78 szabvány előírásai szerint történik. A leltári nyilvántartás 
jellege szerint lehet időleges vagy végleges, formája szerint pedig egyedi vagy 
összesített.  
 
Végleges nyilvántartás: A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon 
belül végleges nyilvántartásba kell venni. Ez a dokumentumok egyedi 
nyilvántartásba vételét is jelenti. A különböző típusú dokumentumokról külön-
külön kell leltári nyilvántartást vezetni. A végleges nyilvántartás bármely 
formája pénzügyi okmány, mely nem selejtezhető. 
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5.2 Az állományapasztás 
 
 
Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú folyamat, s a 
kettő együtt képezi a gyűjteményszervezés folyamatát. Az állományból a 
dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 
- tervszerű állományapasztás 
- természetes elhasználódás 
- hiány 
 
 
5.2.1 A kivonás nyilvántartásai: 
 
Jegyzőkönyv: A dokumentum törlése a leltárkönyvből mindig az igazgató 
aláírásával és az iskola bélyegzőjével ellátott jegyzőkönyv alapján történik, 
melynek tartalmaznia kell a törlés okát: 
- rongált, elavult példány 
- megtérített illetve behajthatatlan követelés 
- állományellenőrzési hiány 
 
Mellékletek: 
- törlési jegyzék 
- gyarapodási jegyzék (megtérített vagy megvett dokumentumok esetén) 
 
 
 
5.3 Az állomány védelme: 
 
A könyvtáros tanár a leltárral átvett könyvtári állományért, rendeltetésszerű 
működéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein 
belül anyagilag és erkölcsileg felelős. 
 
 
5.3.1 Az állomány ellenőrzése: 
 
A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el, kivéve, ha személyi 
változás esetén az átvevő könyvtáros tanár kezdeményezi azt. A leltározás 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért a gazdasági vezető felelős. Az 
állományellenőrzést a 3/1975. (VIII. 17) KM-PM sz. együttes rendelet alapján 
kell végrehajtani.  
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5.3.2 Az állományellenőrzés lebonyolítása és lezárása: 
 
A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítania. Egyszemélyes könyvtár 
esetén a gazdasági vezető köteles egy állandó munkatársról gondoskodni, kinek 
megbízása az ellenőrzés befejezéséig tart.  
Az ellenőrzés módszere: a dokumentumok és az egyedi nyilvántartás 
összevetése. 
A revízió befejezéseként záró jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 3 napon 
belül át kell adni az iskola igazgatójának.  
 
 
A jegyzőkönyvet a könyvtáros tanár illetve az átvevő írja alá. A megállapított 
hiány csak az igazgató engedélyével vezethető ki az állományból, a könyvtáros 
tanár pedig köteles indokolni a hiányt.  
A hiány megengedett mértéke (káló) a 3/1975. KM-PM sz. rendelet szerint az 
összes egyedi nyilvántartású dokumentumok értékének évi 4 ezreléke, ha az 
állomány több mint 70%-a szabad polcon van. 
 
5.3.3 Az állomány jogi védelme  
 
A könyvtáros tanár felelősségre vonható, ha: 
- bizonyítottan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási, kezelési és használati 
szabályait  
- kötelességszegést követett el 
- a leltározáskor megállapított hiány meghaladja a megengedett értéket 
 
A kölcsönző anyagilag felel a kikölcsönzött dokumentumokért. A kölcsönző 
tanuló jogviszonya csak a könyvtári tartozás rendezése után szüntethető meg.  
A könyvtár kulcsai a könyvtáros tanárnál és a portán helyezendők el. A kulcsok 
csak indokolt esetben adhatók ki az igazgató engedélyével.  
 
5.3.4 Az állomány fizikai védelme 
 
A könyvtár helységében be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A 
könyvtárban tilos nyílt láng használata és a dohányzás.  
A dokumentumokat lehetőség szerint védeni kell a fizikai ártalmaktól: por, tűző 
nap, szélsőséges hőmérséklet stb. 
A penészes, rovaroktól megtámadott dokumentumokat fertőtleníteni kell. 
 
5.  3.5. Az állományvédelem nyilvántartása 
 
A kölcsönzési nyilvántartás: tasakos, egykartonos formában történik, mely 
rögzíti a kölcsönzés tényét és kölcsönző aláírását. A könyvtáros tanár a 
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kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél köteles tiszteletben tartani az 
olvasók személyiségi jogait. 
 
 

6. A könyvtári állomány  tagolása 
 

 könyvállomány: kézikönyvtár 
   szépirodalom (felnőtt, ifjúsági, versek, kötelező olvasmányok) 
         szakirodalom  

 folyóiratok 
 audiovizuális dokumentumok 
 külön gyűjtemények (idegen nyelvű könyvek) 
 más könyvtárból kihelyezett letétek 

  
  
 
 

7. Zárórendelkezés 
 
 

A könyvtár szervezeti és működési szabályzata az iskola szervezeti és működési 
szabályzatának része.  
A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtáros tanárra, a könyvtár használóira és 
mindazokra, akik valamely,  könyvtárral kapcsolatos tevékenységet végeznek.  
A szabályzattal kapcsolatban a könyvtáros tanár feladata a jogszabályok 
módosulása esetén illetve az iskolai körülmények megváltozása miatt 
szükségessé váló módosító javaslatokat megtenni. 
 
Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 
 
 
 

8. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei 
 
1. Gyűjtőköri szabályzat 
2. Könyvtárhasználati szabályzat 
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GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 
A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE 
 
 
1.  A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 
 
Az állomány tervszerű fejlesztésekor az iskola pedagógiai programjában 
meghatározott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni. Figyelembe kell venni a 
különböző képzési és tantervi célokat, a helyi tanterveket, és a tantárgyi 
követelményrendszert.  
 
Iskolatípusaink: 
- 4 évfolyamos gimnázium 
- 6 évfolyamos gimnázium 
- 6 évfolyamos gimnáziumi diszlexiás képzés 
- érettségi utáni 1 éves számítástechnikai szoftverüzemeltető képzés 
 
 
2.  Az iskola által gyűjtött dokumentumtípusok 
 
Nyomtatott dokumentumok:  könyv 
    térkép 
    időszaki kiadvány 
    kisnyomtatvány 
Audiovizuális dokumentumok: videokazetta 
     magnókazetta 
     CD 
Számítógépes dokumentumok: CD-ROM 
 
3.  A gyűjtés szintje és mélysége 
 
Fő gyűjtőkör: A nevelő és oktató munkához szükséges dokumentumok. 
 
Mellék gyűjtőkör: A tanagyagon kívüli ismeretszerzést segítő dokumentumok, 
melyek gyűjtését az iskola csak részlegesen, korlátozott mértékben vállalja.  
 
A könyvtáros a tantestülettel egyetértésben határozza meg  a szelektív gyűjtés  
módját. Fő alapelvnek tekinthető a tananyaghoz kapcsolódó szakirodalom minél 
teljesebb körű gyűjtése.  
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3.1 Kézikönyvtári állomány 
 
- általános és szaklexikonok  
- általános és szakenciklopédiák 
- kézikönyvek, összefoglalók 
- szótárak, fogalomgyűjtemények 
- atlaszok 
- kronológiák, adattárak 
 
3.2 Ismeretközlő irodalom 
 
A tantárgyi programokhoz, az alapvizsga az érettségi vizsga és a szakképesítő 
vizsga követelményrendszeréhez szükséges irodalom válogatott gyűjtése is 
feladata a könyvtárnak. 
A gyűjtés kiterjed: 
- a tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet alap- és 
középszintű összefoglaló műveire 
- a tananyaghoz kapcsolódó alap- és közép- és felsőszintű szakirányú 
segédkönyvekre, és történeti összefoglalókra 
- a tanított idegen nyelvek nyelvkönyveire, nyelvtanaira, szótáraira, a 
számítástechnika szakkönyveire 
- a pályaválasztási útmutatókra, a felvételi követelményeket tartalmazó 
kiadványokra. 
 
3.3 Szépirodalom 
 
Teljességgel kell gyűjteni az alapvizsga és az érettségi vizsga 
követelményrendszerében meghatározott: 
 
- antológiákat 
- házi- és ajánlott olvasmányokat 
- teljes életműveket 
- népköltészeti irodalmat 
- nemzeti irodalmakat 
- nemzeti antológiákat 
- a nevelési program megvalósításához szükséges műveket. 
- válogatással az idegen nyelvek oktatásához szükséges idegen nyelvű 
szépirodalmat 
- erős válogatással egyéb szépirodalmat 
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3.4 Könyvtári szakirodalom 
 
Gyűjteni kell: 
- a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket 
- a könyvtártani összefoglalókat 
- a könyvtár használattan módszertani segédleteit 
az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat. 
 
3.5 Kéziratok 
 
- pályázati munkák 
- az iskolai rendezvények dokumentációi 
- az iskola történetére vonatkozó iratok, dokumentumok 
 
3.6 Időszaki kiadványok 
 
- folyóiratok: ismeretterjesztő, szakirodalmi, művészeti, ifjúsági, 
tantárgymódszertani 
 
3.7 Tankönyvtár 
 
Tartós tankönyvek és segédkönyvek gyűjteménye, melyet minden évben a 
tantestület javaslatai alapján szerez be a könyvtáros. 
Ebbe a csoportba tartoznak: 
- a tankönyvek 
- a szótárak 
- a történelmi és földrajzi atlaszok 
- a feladatgyűjtemények 
- a szöveggyűjtemények 
  
3.8 Tanári könyvtár 
 
Azok a tankönyvek, példatárak, feladatgyűjtemények, munkafüzetek tartoznak 
ide, melyeket a tanárok használnak munkájuk során.  
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 
1. Az iskolai könyvtár használatára jogosultak köre: 
 
Az iskola tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai dolgozói vehetik igénybe a 
könyvtár díjtalan szolgáltatásait 
 
2. A könyvtárhasználat módjai: 
 

 a könyvtári dokumentumok helyben történő használata 
 a dokumentumok kölcsönzése 
 a dokumentumok csoportos foglalkozás vagy tanóra keretében történő 
használata. 

 
3. A könyvtárhasználat feltételei: 
 
A szolgáltatások igénybe vételének (könyvtárlátogatás, helyben használat, 
katalógushasználat, stb.) feltétele az iskolával létesített jogviszony. 
 
4. Kölcsönzési előírások 
 
- A kölcsönzési idő 1 hónap, melyet 2 alkalommal lehet meghosszabbítani. 
- Kötelező olvasmányok csak hosszabbítás nélkül kölcsönözhetők. 
- A tanév végén a tanulóknak minden tartozásukat rendezni kell. 
- A pedagógusok a munkájukhoz szükséges dokumentumokat határidő nélkül 
kölcsönözhetik. 
- A tartós tankönyvek egy tanévre kölcsönözhetők.  
- A kézikönyvtár dokumentumai csak helyben használhatók, de tanároknak egy-
egy tanóra időtartamra vagy tanítási szünet idejére kikölcsönözhetők. 
- Egyszerre legfeljebb 8 db könyv kölcsönözhető 
- A dolgozók és a tanulók munkaviszonya csak a könyvtári tartozás rendezése 
után szüntethető meg. 
 
5. A könyvtár nyitva tartása: heti 6 óra, mely a könyvtáros tanár órarendjének 
része.  
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6. A könyvtárhasználat rendje 
 

 A könyvtárba ételt, italt behozni tilos. 
 A könyvtár berendezéseiben, eszközeiben, dokumentumaiban szándékosan 
okozott kárt meg kell téríteni. 

 
7. Az állomány védelmére vonatkozó előírások 
 

 Könyvtári dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével lehet kivinni. 
 Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles azonos 
példánnyal pótolni vagy napi forgalmi értékét megfizetni.  

 A könyvtárhasználat szabályait súlyosan megsértő tanulót a könyvtáros eltilthatja a 
könyvtári szolgáltatások igénybe vételétől. Ez ellen az iskola igazgatójánál lehet 
fellebbezni. 
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1. Bevezető rendelkezések 

 
A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola 
munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és 
kötelessége! 
 
A házirendet: 

• az iskola igazgatója készíti el, 
• a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési 
jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
Ezen házirend: 

• a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény; 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 30/2004.(X.28) OM rendelettel módosított 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; 
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. (V. 24.) 

OM rendelet; 
• továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. 

 
A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek 
az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra 
egyaránt, előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola 
pedagógusainak és más alkalmazottainak. 
A házirend azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szerevezett 
programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az 
iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az 
osztályfőnököknek meg kell beszélniük  

• a tanulókkal osztályfőnöki órán 
• a szülőkkel szülői értekezleten. 

1.1. Az intézmény adatai 

• neve: Sztárai Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 
• székhelye: Tolna 
• alapító szerve: Tolna Város Önkormányzata 
• felügyeleti szerve: Tolna Megye Önkormányzata 

1.2. Az iskola tanulóközösségei 

A. Osztályközösség: Élen az osztályfőnök áll, aki megbízását az érettségi vizsgák 
befejezéséig az igazgatótól kapja. Az osztályközösség tagjaiból 2-3 főt delegálhat a 
diákönkormányzatba. 

 
B. Diákönkormányzat: A tanulók, a tanulóközösségek érdekképviseletét az iskolai 

diákönkormányzat (DÖK) látja el, melynek jogköreit magasabb jogszabályok rögzítik. 
A diákönkormányzatot segítő nevelőt a DÖK vezetőségének egyetértésével az 
igazgató bízza meg.  
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C. Diákközgyűlés: az évente kötelezően megtartandó diákközgyűlésen a tanulók, vagy a 

tanulók által delegált küldöttek meghallgatják a DÖK beszámolóját az előző 
diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről és 
érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 
tapasztalatairól. A diákközgyűlésen meghívottként részt vesz az iskola vezetése. 

 
A tanulók nagyobb közösségét ( a tanulók 25 %-át) közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az 
iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú 
tantestületi értekezleteken való részvételüket. 

1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai 

Az igazgató az iskolaszék ülésein, az osztályfőnökök a szülői értekezleteken, a szaktanárok a 
fogadóórákon tájékoztatják a szülőket az iskola egészét vagy az egyes csoportokat érintő feladatokról, 
a tanulók haladásáról, stb. 
Az iskolaszék összejöveteleire szükség szerint, szülői értekezletre évente két alkalommal, fogadóórára 
évente három alkalommal kerül sor az iskolai munkatervben elfogadott időpontok szerint. 
A szülőnek joga és lehetősége van – előzetes egyeztetés alapján – a tanév során több alkalommal is 
megbeszélést tartani a gyermekét illető kérdésekkel kapcsolatban mind az osztályfőnökkel, mind pedig 
a szaktanárokkal, indokolt esetben az igazgatóval is.  

2. Az iskola munkarendje 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az 
iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az év kezdetekor kell 
meghatározni.  
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 630-tól este 20 óráig van nyitva.  
 
A tanítás általában 755-kor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezzen 
meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben, vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten 
tanárát. 
A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend (1/a. számú melléklet) határozza meg. 
A tanítási órák általában az 1-7. tanórában tartandók, de szervezési okokból a tanulókkal való 
egyeztetés után megengedhető a 0. óra is. A fakultatív és rendkívüli tárgyak órái délutánra is 
kerülhetnek. 
A tanítási órák 45 percesek. 
 
A szünetek rendje: az 1- 4. óra után 10 perc, az 5-6. óra után 5 perc a szünet. 
A tanár a tanórák pontos kezdésével és befejezésével tartsa tiszteletben a tanulók szünethez való jogát! 
Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tornaterem) és az udvaron 
tartózkodhatnak. 
A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében 
tartózkodhatnak a tanulók. 
Az iskolai internet használatára – a vagyonvédelemre vonatkozó szabályok betartásával - 730-tól 15 
óráig van lehetőség a Kemény János szaktanteremben. 
A folyosókon, a lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan magatartást, amely 
veszélyezteti a saját vagy mások testi épségét, vagy ami rongálást okozhat. 
Az iskola területét tanítási idő alatt a tanulók csak osztályfőnöki, illetve tanári engedéllyel hagyhatják 
el. 
A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák 
látogatóit felállással köszöntik a tanulók. 
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A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban vagy a tanári szobában a tanórákon kívüli 
időpontban, illetve a szünetben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják. 
Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 
A tanulók az iskolában vendégeket (szülőket, hozzátartozókat, barátokat) csak indokolt esetben 
fogadhatnak, telefonhoz tanítási időben csak rendkívül indokolt esetben hívhatók. 
Tanóráról a pedagógus is csak indokolt esetben hívható ki. 

3. Általános működési szabályok 

3.1. Tűzriadó 

Tűz esetén riasztásra a folyosón kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési 
irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. 

3.2. Egészségvédelem 

A tanulók egészségi állapotának felmérését, a kötelező védőoltások beadását – előre meghatározott 
terv szerint - az iskolaorvos a védőnővel együtt végzi. A tanulók esetleges kérdéseikkel, panaszaikkal 
hetente egy alkalommal felkereshetik az iskola védőnőjét. (A rendelés ideje az orvosi szoba ajtaján 
található.) 

3.3. Balesetvédelem 

A tanév megkezdésekor minden tanulónak baleset- és tűzvédelemi, illetve munkavédelmi oktatáson 
kell részt vennie. Az általános jellegű oktatásra az első osztályfőnöki órán, a szaktárgyakhoz és egyéb 
foglalkozásokhoz (pl. informatika, testnevelés, kémia, stb.) kapcsolódó oktatásra az első alkalommal 
kerül sor. 
A tanulók az általuk észlelt balesetveszélyes helyzeteket, esetlegesen bekövetkezett baleseteket 
azonnal kötelesek jelezni az iskola valamelyik felnőtt dolgozójának. 

3.4. Vagyonvédelem, kártérítés 

 
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, 
taneszközöknek, műszereknek az állagát megóvni. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az 
egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. 
A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a 
szándékos károkozás esetén, pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős. 

3.5. Az iskolai könyvtár 

A tanulói jogviszony lehetővé teszi az iskolai könyvtár használatát. Az iskolai könyvtár minden tanuló 
rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket az első tanítási napon megismerik a 
diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. 
Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre 
nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. 

3.6. Kötelező és nem kötelező foglalkozások 

A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyeken joga van 
minden tanulónak részt venni. Az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás 
látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár 
döntése alapján lehet. 
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3.7. Étkezés 

Az iskola tanulói étkezését az iskolai büfé és a Thelena Hotel biztosítja. A büfé az óraközi 
szünetekben tart nyitva, ebédelésre 1130 és 1430 között van lehetőség. 

3.8. Térítési díj 

Az iskola tanulói az étkezésért térítési díjat fizetnek az alábbiak szerint: 
• A térítési díj mértéket a fenntartó határozza meg az étkeztetést végző vállalkozóval egyeztetve 
• Az étkezés térítési díját havonta előre, minden hónap utolsó munkanapjáig kell az iskola 

pénztárában befizetni 
• Az előre befizetett térítési díj visszafizetésére csak akkor van mód, ha az étkezés lemondására 

az aktuális napot megelőző délután 15 óráig sor kerül, és a tanuló leadja az étkezési jegyeket. 

3.9. Egyéb előírások 

Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. 
Pénzt és értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. Az elveszett tárgyakért az 
iskola felelősséget nem vállal. 
 
Tanítási órára mobiltelefont, és személyi hívót a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban 
szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos. Amennyiben a tanuló tanítási órán használja a 
telefont, felszólításra köteles azt átadni a tanárnak. Első alkalommal a tanár az óra végén visszaadja a 
készüléket, további esetekben azonban értesíti a szülőt a fegyelmezetlenségről, és a készüléket csak a 
szülő veheti át az iskolatitkártól. 
Amennyiben a tanuló kerékpárral vagy egyéb járművel érkezik az iskolába, köteles az intézmény 
területén is betartani a balesetmentes közlekedés szabályait. 
Az iskolában, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett rendezvényeken 
dohányozni és szeszesitalt fogyasztani, illetve a jogszabályokba ütköző káros élvezeti cikkeket 
árusítani és fogyasztani tilos! 
Dohányzás, illetve szeszesital fogyasztása esetén a tanuló fegyelmi büntetése: 

• az első két esetben osztályfőnöki írásbeli, majd igazgatói intés,  
• ismétlődés esetén a tantestület dönt akár a tanuló eltávolításáról is.  

 
Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 
Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, csak 
előzetes engedélykérés után szabad. 

3.10. Késés 

Késésnek az tekinthető, ha becsengetést követően a diák a tanár után úgy érkezik a tanórára, hogy a 
tanár a tanterem ajtaját már becsukta. A későn érkező tanulót későnek (k) írja be a tanár. A késő 
tanulót az óráról kiküldeni tilos! 
Három késés igazolatlan órát von maga után. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök 
írásban értesíti. 
 
A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 
Napközben csak az iskolai kötelesség-teljesítés, vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! A 
késés indoklását a szaktanár, illetve az osztályfőnök mérlegeli és dönt elfogadhatóságáról. 
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4. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és 
egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe kell bejegyeztetni. 
Nyelvvizsgára való jelentkezés esetén egy tanévben a tanulót, amennyiben a nyelvvizsga írásbeli és 
szóbeli fordulója más-más időpontban kerül lebonyolításra, kétszer egy nap felkészülési idő illeti meg, 
kivéve, ha a nyelvvizsgát iskolaszüneti nap előzi meg. 
A legalább megyei szintű vagy legalább 3 órát igénybevevő verseny esetén a versenyzőnek egy nap 
hiányzást az iskola igazol, ha a tanuló indulását a szaktanár is támogatja. Az igazolt nap a verseny 
napja. 
Főiskolák, egyetemek által szervezett nyílt napokon való részvétel miatt a 12. évfolyamra járó tanulók 
egy tanévben két napot vehetnek igénybe. A nyílt napon való részvételről igazolást kell hozni. 
Családi vagy hivatalos okok miatti előzetes távolmaradási engedélyt 3 napra az osztályfőnök, 3 napnál 
hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat. 
 
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek mutatják be, legkésőbb a mulasztást követő első 
osztályfőnöki órán. A szülő nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen három - nem összefüggő 
– napot igazolhat. 
A távolmaradást követő második osztályfőnöki óráig nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak 
kell tekinteni. 
Ha az igazolatlan mulasztás 10 óra felett van, tanköteles korú tanuló esetében a lakóhely szerint 
illetékes jegyzőnél fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, nem tanköteles korú tanuló esetében 30 óra 
felett a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik. 
A hiányzás első napján a tanuló - akár közvetve is, pl. szülei révén - köteles értesíteni az iskolát a 
hiányzás okáról és várható időtartamáról. 
Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott, és annak okáról nem kapott tájékoztatást az iskola, az 
osztályfőnöknek a szülővel (tanulóval) fel kell vennie a kapcsolatot, és tájékozódnia kell. 
 
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes 
távolmaradás – igazolatlanságán felül – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von 
maga után, ezt a magatartásjegynek is tükröznie kell. 

• 1 - 4 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés, a magatartás jegy legfeljebb jó lehet 
• 5 - 9 óra esetén osztályfőnöki intés, a magatartás jegy legfeljebb változó lehet 
• 10 - 19 óra esetén igazgatói intés, a magatartás jegy legfeljebb rossz lehet 
• 19 óra felett tantestületi megrovás, a magatartás jegy legfeljebb rossz lehet. 

Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri az éves óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a 
tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. 
Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. 
Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes 
körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. 

5. Tanulmányi kötelezettségek 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 
• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  
• hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, de a nevelőtestület - az osztályfőnök és a szaktanár 

javaslata alapján - úgy dönt, hogy a osztályozó vizsgát tehet.  
A tanuló az igazgatóhoz benyújtott kérelem után - egyéni felkészüléssel - bármely tantárgyból 
osztályozó vizsgát tehet. 
Az osztályozó vizsgák ideje: 

• november 1-15. 
• február 1-15. 
• augusztus 23-30. 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 
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Írásbeli számonkérés esetén a tanulónak joga, hogy egy tanítási napon legfeljebb két dolgozatot 
írjon. (dolgozat: írásbeli számonkérés legalább 3 óra anyagából). A dolgozatírás idejét legalább 
egy héttel korábban közölni kell a tanárnak. A két héten belül kijavított dolgozatát megnézheti, és 
saját költségén fénymásolatot készíthet róla. Szóbeli feleletét azonnal, írásbeli feleletét, pedig egy 
héten belül értékelni kell. 

6. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések és büntetések 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. 
Fontos annak megbeszélése, hogy a vétségek ismétlődése esetén a büntetés fokozata szigorodik, illetve 
súlyosabb vétség elkövetésekor a fokozatok kihagyhatók.  
A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbi fokozatok szerint épülnek fel: 

6.1. Fegyelmező intézkedések és fokozatai: 

• szóbeli figyelmeztetés, melyet az osztálynapló jegyzet részében rögzítünk 
• írásbeli figyelmeztetés: 

- Szaktanári figyelmeztetés 2 alkalommal adható. 
- Osztályfőnöki figyelmeztetés 3 alkalommal adható. Odaítéléséről az osztályfőnök dönt a 

fegyelmi vétségek ismétlődése alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve 
annak nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is. 

• írásbeli intés: 
- Osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak 

nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte 
a fokozatot. 

- Igazgatói intő 2 alkalommal adható. 

6.2. Fegyelmi büntetések és fokozatai: 

• megrovás, 
• szigorú megrovás, 
• áthelyezés az évfolyam másik osztályába, 
• áthelyezés másik, azonos típusú iskolába, 
• kizárás az iskolából. 

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az igazgató 
és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. 
A fegyelmi eljárás során Az 1993. évi LXXX. törvény 76. § szerint kell eljárni. 

7. A tanuló anyagi felelőssége 

A tanuló az iskolában okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 
Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt 
köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető javaslatára a tantestület dönt, vizsgálat 
alapján. A vizsgálatról és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár 
megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az iskola pert indít! 
A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. 

8. A tanuló munkájának értékelése 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 
A félévi osztályzás az első félév teljesítményét, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát 
tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület 
tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. 
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Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától - a tanuló számára előnyös - eltérő 
érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. Buktatni csak 2-es számtani átlag alatt lehet. 
A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal 
a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 

8.1. Tanulmányi jegyek 

5 Jeles a tanuló a tananyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni 
4 Jó a tanuló a tananyagot elsajátította, és minimális segítséggel tudja alkalmazni 
3 Közepes a tanuló a tananyag jelentős részét elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni 
2 Elégséges tanuló a tananyag egy részét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni

1 Elégtelen a tanuló a tananyagot nem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja 
alkalmazni 

8.2. A magatartás értékelése 

Példás fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan látja el. 
Jó lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja 

Változó enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak 
figyelmeztetés hatására látja el 

Rossz súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmányi és közösségi feladatait 
csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el  

8.3. A szorgalom értékelése 

Példás legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek 
Jó eleget tesz tanulmányi kötelességeinek 
Változó tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 bukás) 

Hanyag tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás vagy tanulmányi 
eredménye messze elmarad a képességei alapján a tőle elvárhatótól) 

8.4. Jutalmazások 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban 
részesülhetnek. 
A kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. 

8.5. Egyéni jutalmazások 

A jutalmazások formái: 
• osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy 

egyszeri közösségi munkáért; 
• szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért 

versenyeredményekért, kutató- vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő 
tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; 

• igazgatói dicséret: városi, megyei, országos tanulmányi versenyen elért helyezetteknek, 
valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. 

• tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 
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A jutalmak formái: 
• könyvjutalom, 
• tárgyjutalom, 
• oklevél 
• Sztárai-díj (a jogosultság feltételeit a pedagógiai program tartalmazza) 

9. A hivatalos ügyek intézésének rendje 

• A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.  
• Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök 

véleményét meghallgatva.  
• A tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási időben 

kereshetik fel.  
• Az osztály több tanulóját érintő ügyben lehetőleg egyszerre kell a titkárságot felkeresni.  

10. A tanulók egyéb jogai és kötelességei 

10.1. A tanulók jogai 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 
Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

• színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,  
• igénybe vegye az iskola létesítményeit, az intézet nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, kedvezményes 
étkezés),  

• rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, problémáival, panaszaival az 
ifjúságvédelmi felelőshöz és az iskolai védőnőhöz forduljon, 

• személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 
biztosítsanak számára, 

• tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 
• érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 
• vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön, 
• részt vegyen tanulmányi versenyeken,  
• szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a 

tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,  
• véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos 

kérdésekben, s ezekre 30 napon belül érdemi választ kapjon,  
• képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  
• választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,  
• kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) 

létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,  
• kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, szabad idejében 

munkát vállalhasson,  
• egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, segítségét, 
• családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - kedvezményekben (pl.: 

tankönyvtámogatás 3 sz. melléklet) részesüljön, 
• fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, sport),  
• kérheti átvételét más iskolába.  
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10.2. Tanulói jogok gyakorlása 

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt 
módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 
Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül 
érvényesíthetik jogaikat. 
A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 25 %-át érintő 
kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, 10 fő) érintő, de a 
többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 
Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. 
A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez 
az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

• Diákkör létrehozását minimum 15 fő tanuló kezdeményezheti.  
• Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.  
• A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.  
• A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit.  

 
Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdése a) - d) pontjaiban 
meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől gyakorolhatják. 

10.3. Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: 

• betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, a közösségi 
viselkedés általános normáit 

• tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait 
és emberi méltóságukat, jogaikat, 

• részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon, alkalmi rendezvényeken,  
• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően 

- tanulmányi kötelezettségének,  
• az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az 

iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  
• az osztályfőnök, illetve csoport esetén a szaktanár kijelölése alapján hetesi teendőket lásson el 

(1/b. számú melléklet), illetve a hetesek munkáját segítse, 
• a tanuláshoz, az iskolai munkához szükséges külső feltételeket - csend, rend, fegyelem 

betartsa, 
• a tanórákhoz szükséges felszerelést hozza magával,  
• ellenőrzőjét minden tanítási napon magával hozza, a bejegyzéseket három munkanapon belül 

a szülővel/gondviselővel írassa alá, és ezt az osztályfőnöknek mutassa be, 
• segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését,  
• védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer 

fogyasztás,  
• az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő 

öltözékben jelenjen meg, 
• az iskolai ünnepélyeken (szalagavatón, ballagáson és érettségi vizsgákon) ünnepélyes, az 

alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg. (Fiúknál ez fehér ing, sötét öltöny; lányoknál fehér blúz 
és sötét szoknya vagy nadrág.) 
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Záró rendelkezések 
 

A házirend életbelépésének időpontja: 2005. január 3.  

A házirend nyilvános, a könyvtárban és a folyosón bárki számára hozzáférhető. A házirend 
minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. 

 
Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2004. november hó       napján megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
   
 intézményvezető 

Az iskolai házirendet az iskola diákönkormányzata 2004. november hó        napján megtárgyalta, 
és a benne foglaltakkal egyetértett. 
 
 
 
   
 Iskolai DÖK vezetője 

 
Az iskolai házirendet az iskolaszék 2004. november hó        napján megtárgyalta, és a benne 
foglaltakkal egyetértett  

 

   
 Az iskolaszék elnöke 

 

 

A házirendet a fenntartó jóváhagyta. 

Szekszárd, 2004…………………….. 

   
 A Tolna Megyei Önkormányzat Elnöke 
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Mellékletek 
 

1/a. számú melléklet  
 

 
Csengetési rend 

 
Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 755 840 

2. 850 935 

3. 945 1030 

4. 1040 1125 

5. 1135 1220 

6. 1225 1310 

7. 1315 1400 
 
 

1/b. számú melléklet 

A hetesek kötelességei 

• A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 
• Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a 

tiszta, kulturált környezetet. 
• Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 
• Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 
• Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 10 perccel megkeresik a 

szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát. 
• Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 
• Távozáskor lekapcsolják a világítást, becsukják az ablakot. 
• Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 
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2. számú melléklet 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje  

1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 
2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 
3. A könyvtár használata ingyenes. 
4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik 
része csak az olvasóteremben használható. 
5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 
6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található 
dokumentumok. 
7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek. 
8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 20 nap. 
9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és 
az olvasó megállapodása határozza meg. 
10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti, vagy megrongálja, köteles másik 
példányról gondoskodni. 
11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a 
könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 
12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat 
rendezni kell. 
13. A könyvtár a bejáratánál kifüggesztett időben tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a 
kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 
14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 
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3. számú melléklet 
 

A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 

Az igazgató minden év március 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, 
amelyekből a tanulók választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan 
melyik pedagógus fogja oktatni.  
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat 
véleményét.  
A tanulók első (nem végleges) jelentkezésüket április 15-ig adják le. Ezek összesítése és a nem 
teljesíthető kérések visszajelzése után, valamint a biztosan induló csoportok ismeretében május 20-ig 
adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos végleges döntését. 
Ha a tanuló iskolaváltás miatt nem tud élni választási jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt 
egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával. 
A 11. évfolyam tanulói szeptember végéig szóbeli bejelentés, később írásbeli kérelem alapján, az 
igazgató engedélyével módosíthatja választását. Az igazgató a szaktanárokkal való egyeztetés után 
tájékoztatja a diákot további teendőiről. 

Nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és rendje 

 Az iskola tankönyvtámogatásban részesítheti azokat a tanulókat, akinek a családjában az egy főre eső 
nettójövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért. Ezt az igényt minden évben november 
15-ig kell a tanulóknak – az iskola által elkészített kérdőív kitöltésével és a szükséges igazolások 
bemutatásával - jelezni. Az iskola tantestülete a beadott igények feldolgozása után decemberben 
határozza meg a támogatás mértékét. 

 
 



13. számú melléklet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bélyegző használat 



 
Bélyegző felirata Bélyegző lenyomata Használatra jogosultak 

Tolna Megyei Önkormányzat 
Sztárai Mihály Gimnáziuma 

* 
 Igazgató 

Tolna Megyei Önkormányzat 
Sztárai Mihály Gimnáziuma 

** 
 Igazgatóhelyettes 

Tolna Megyei Önkormányzat 
Sztárai Mihály Gimnáziuma  Gazdaságvezető 

Tolna Megyei Önkormányzat 
Sztárai Mihály Gimnáziuma 

és Szakközépiskolája 
 Igazgató 

Tolna Megyei Önkormányzat 
Sztárai Mihály Gimnáziuma 

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73. 
 Igazgató 

 
 



14. számú melléklet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanár kéthavi munkaidőkeretének 
elszámolása 



 
Tanár kéthavi munkaidőkeretének elszámolása 

 Elszámolási időszak:            
   Kezdete:    Vége:     
 Órakedvezmény: 
 

Pedagógus neve:   
Osztályfőnöki:   óra/hét 

            óra/hét 
 Egy tanítási napra jutó törvényi óraszám:        óra/hét 
 Egy tanítási napra jutó tanórán kívüli óraszám:        óra/hét 

Tanítási nap A pedagógus teljesített óraszáma Elmaradt 
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       Összesen:       
      Elmaradt napok száma (táppénz+egyéb):  
         
         



 
Teljesítendő tanítási napok száma:  Teljesített tanítási napok száma:   
              
Teljesítendő órák száma:           
              

 (egy tanítási napra jutó óraszám) x ( a teljesítendő tanítási napok számával) =  óra 
              
Teljesített órák száma összesen:         
              
              
Az órakedvezmények elszámolásánál figyelembe vehető órák száma:    óra 
              
Elszámolható órarendi túlórák száma:         
              

 (teljesített óraszám + órakedvezmények) -  (a teljesítendő óraszám) =  óra 
              
              

Teljesítendő tanórán kívüli órák száma:  
(x a teljesítendő tanítási napok 
száma)   

              

Teljesített tanórán kívüli órák száma:  óra       
              

Elszámolható tanórán kívüli túlórák száma: óra       
              

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megegyeznek (az átszámítási érték 
figyelmen kívül hagyásával) a naplók adataival és a valósággal.  
              
Tolna, 
200………………………………..            
            
           pedagógus aláírása    
              
A munkáltató kiegészítései:                  
     
              
Tolna, 
200………………………………..            
            
           munkáltató aláírása    
              
Elmaradás oka lehet:            
              
A Fizetett szabadság     T1 Egyetemi, főiskolai tanulmányok szerződéssel 
B Fizetés nélküli szabadság    T2 Akkreditált tanfolyam szerződéssel  
C Állampolgári kötelezettség    T3 Konferencia, továbbképzés   
D Esküvő            
E Véradás             
F Közvetlen hozzátartozó halála  G Tanulók versenyén történő részvétel 
   H Szakszervezeti, diákönkormányzati, KT, stb elfoglaltság 

Bérelszámolás 
  óradíja:   Ft   
              

Elszámolható túlóra:  óra         
              

Összes túlóradíj:   Ft         
              
Tolna, 200………………………………..        
       ……...…………………………………………  
              bérelszámoló   
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