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I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, ALAPADATOK 

 

Az intézmény alapító okirat szerinti neve: Tatabányai Szakképzési Centrum, 

 Kereskedelmi, Vendéglátó   

 és Idegenforgalmi  

 Technikum és Szakképző Iskola  

 

Címe: Tatabánya, Kós Károly u. 17.  

 

Telephely:  Tatabánya, Gál I. ltp. 401. 

  

Telefon: 34/317-077, 70/684-8700  

E-mail:  keri@keri-tbanya.sulinet.hu 

keri@tszc.hu 

Honlap: www.keri-tbanya.hu 

 

Fenntartója:     Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Székhelye:     1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

Középirányító szerv:    Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

Címe:      1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

 

Alapítás időpontja:    2020. augusztus 01. 

 

Az intézmény működési köre:   Tatabánya és környéke, egyéb települések 
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1.1 Az SZMSZ nyilvánossága: 

A szervezeti és működési szabályzatot el kell helyezni: 

 az intézmény vezetőjénél 

 a vezetőhelyettesek irodájában 

 a tanári szobában 

 a gyakorlati oktatók hivatalos helyiségében 

 a gondnoknál 

 a titkárságon 

 a könyvárban 

 az iskola honlapján 

 az irattárban 

Az intézmény szakmai programjáról is a fent megjelölt helyeken lehet tájékozódni, valamint – 

előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés után – az intézmény vezetőségétől személyesen 

felvilágosítást kapni.  

 

A működést meghatározó jogszabályok: 

 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 12/2020. (II.7.) Korményrendeket a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

végrehajtásáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 

1.2. Az intézmény alaptevékenységei: 

a./A nappali rendszerű 5 évfolyamos technikumi oktatás 

szerint a kereskedelem és a turisztika-vendéglátás ágazatban képez szakembereket: 
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Megszerezhető végzettségek: 

- kereskedő és webáruházi technikus  504161303 

- vendégltéri szaktechnikus   510132308 

- szakács szaktechnikus   510132306 

- cukrász szaktechnikus   510132302 

- turisztikai technikus    510152307 

 

b/ nappali rendszerű, 3 évfolyamos szakképző iskolai oktatás 

A kereskedelem és a turisztika-vendéglátás ágazatban képez szakembereket. 

Megszerezhető végzettségek: 

 - kereskedelmi értékesítő   404161302 

- cukrász     410132301 

- pincér-vendégtéri szakember  410132304 

- szakács     410132302 

 

c/ felnőttek szakmai oktatása 

- kereskedő és webáruházi technikus 504161303 

- vendégltéri szaktechnikus 510132308 

- szakács szaktechnikus 510132306 

- cukrász szaktechnikus 510132302 

- turisztikai technikus 510152307 

- kereskedelmi értékesítő 404161302 

- cukrász 410132301 

- pincér-vendégtéri szakember 410132304 

- szakács 410132302 

d/ felnőttek képzése: 

- munkaerőpiaci igények alapján a kereskedelem és a turizmus-vendéglátás ágazatban 

 

Az intézmény ellátja a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, valamint a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 

oktatását a szakképzésben a szakmai egészségügyi követelmények szerint (kivéve: F 70).  

Az intézmény biztosítja – külső szolgáltató által - a tanulók iskolai étkeztetését. 
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Az intézmény az alapfeladatait, helyi feladatait és a működésével kapcsolatos feladatait a 

Tatabányai Szakképzési Centrum költségvetésében biztosított keretből és jóváhagyásával látja 

el. 

A térítési- és tandíj összegének megállapítására vonatkozó szabályokat a szakképzési centrum 

határozza meg.  

Az intézmény az alapfeladatait, helyi feladatait a szakmai programban, a 

programtantervekben és a szakképzés központi programjaiban foglalt óratervek alapján a 

nemzeti köznevelésről és a szakképzésről szóló törvény előírásai alapján látja el.  

 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat az alapító okirat szerint: a szakképzésről szóló 

2019. évi LXXX. törvény szerint:  

 853200 szakmai középfokú oktatás  

Az alaptevékenységek besorolása: 

 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 082044 Könyvtári szolgáltatások 

 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban  

 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző 

iskolákban 

 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 095040 Muankerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 

szolgáltatások 

 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
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Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője:  

Az intézmény vezetőjét a főigazgató pályázat útján, 5 éves időtartamra bízza meg.  

A képviseleti jogot az intézmény vezetője/igazgatója az SZMSZ-ben szabályozott módon 

átruházhatja az intézmény más, vezető beosztású dolgozójára.  

Az intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelőse:  

Az intézmény vezetője.  

Az intézményi iratok (elektronikus úton előállított), adatok, levelek kiadmányozási joga: 

- az intézményvezetőt illeti meg, akadályoztatása esetén jelen Szervezeti és Működési  

 

Szabályzatban szabályozott helyettesítési rend szerint ruházza át kiadmányozási jogkörét.  

Az intézmény elektronikus úton előállított dokumentumait (e-napló: osztályozási, haladási 

része, tanulói törzslapok) a nyomtatás után hitelesíteni kell (bélyegző, aláírásl – igazgató, 

osztályfőnök), majd az irattárban megőrzésre archiválni. 

 A bélyegzők használati joga: 

A bélyegzők használatára jogosultak: 

 kör- és a hosszú bélyegzők:   az igazgató 

o -a helyettesei 

o /általános, szakmai,  

o gyakorlatioktatás-vezető / 

o iskolatitkár 

o osztályfőnökök 

 az általános bélyegző:    gazdasági ügyintéző 

o raktáros 

o műszaki vezető 

o gondnok 

Az osztályfőnökök csak a hosszú és körbélyegzőt használhatják az iskola titkárságáról átvéve. 

A záradékbélyegzőket az iskolatitkár őrzi, az osztályfőnökök, a vizsgabizottsági jegyzők tőle 

vehetik át. 

A záróvizsga bélyegzőket (érettségi, szakmai) az intézményvezető elzártan, biztonságos 

körülmények között tárolja. 
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2. Az intézmény szervezeti egységei, vezetési szintjei 

2.1. Az intézménynek belső szervezeti egységei és vezetői szintjei: 

A meghatározásánál alapvető elv, hogy az intézmény a feladatait a követelményeknek 

megfelelően zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el.  

A szervezeti egységeket a magas színvonalú tartalmi munkavégzés, valamint a helyi 

adottságok figyelembevételével határozzuk meg.  

2.2. Az intézmény szervezeti egységei: 

 igazgató  

 általános igazgatóhelyettes  

 szakmai igazgatóhelyettes 

 szakirányú oktatáért felelős szakmai igazgatóhelyettes 

2.3. A szervezeti egységek vezetői: 

- általános igazgatóhelyettes: fő feladata: a közismereti és az idegen nyelv tantárgyakat 

oktatók  munkájának az irányítása, értékelése, minősítése. A gyermek- és 

ifjúságvédelemnek, a diákönkormányzatnak az irányítása. A munka, tűz- katasztrófa 

védelem segítése. A vagyonvédelem. Az érettségi vizsgák és dokumentálásuk. A tanügyi 

dokumentáció, az eseti helyettesítések elrendelése az oktatói testület számára, az oktatók 

ügyeleti rendjének ellenőrzése, a tantárgyfelosztás elkészítése, a kompetenciamérés és a 

fittség mérés feladatainak koordinálása, a Kréta tanügyi adminisztrációs rendszer 

működésének segítése, ellenőrzése, karbantartása. 

- szakmai igazgatóhelyettes: fő feladata a szakmai elméleti tantárgyak gondozása, a 

szakmai területen oktatók irányítása, munkájuk értékelése, minősítése, az általános 

helyettes távolléte esetén a helyettesítések elrendelése, a munka, tűz- katasztrófa védelem 

segítése, a vagyonvédelem, pályaválasztás, a szakmai vizsgák és dokumentálásuk, a 

felnőttképzés koordinálása.   

- szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes: fő feladata a szakmai gyakorlati 

tantárgyak gondozása, a vendéglátó és kereskedelmi gyakorlóhelyeken folyó munka 

felügyelete, az intézményi órarend összeállítása, az intézményi statisztika elkészítése. 

Koordinálja továbbá a HACCP rendszer működésével kapcsolatos vezetői feladatokat és a 

felnőttoktatást. 

- gondnok feladata a technikai személyzet irányítása 

- műszaki vezető feladata a gyakorlati oktatás kalkulációja és a kapcsolatos teendők 

ellátása, lebonyolítása 
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- munkaközösség-vezetők feladatai a szaktárgyi munkaközösségek tagjainak és a munkának 

az irányítása 

- iskolatitkár az intézmény vezetőségének közvetlen munkatársa, az iskolai irodai 

adminisztráció vezetője 

- egyéb tisztségviselők feladata a megbízásként kapott feladatuk ellátása 

- fegyelmi előkészítő bizottság feladata a hatáskörébe utalt ügyek kivizsgálása, intézése, az 

egyeztető eljárások lefolytatása, döntéshozatalra előterjesztése az oktatói testület felé. 

 

Az igazgatóhelyettesek egymás mellé rendelt munkakapcsolatban állnak, velük szemben 

utasítási jogkörrel kizárólag az igazgató rendelkezik.  

 

A vezetőség tagjai a munkaköri leírásaikban meghatározott ügyekben, a leírt jogkör szerint 

rendelkeznek.  

Az igazgató egyszemélyi felelősségének érintetlenül hagyásával, a vezetőség tagjai a 

munkaköri leírásukban meghatározott kereteken belül teljes önállósággal és felelősséggel 

rendelkeznek.  

2.4. Intézményvezetői értekezlet 

Az intézmény szervezeti egységének vezetői értekezleteken számolnak be a rájuk bízott 

területek működéséről.  

Az oktatók és egyéb dolgozók a mindennapi tevékenységük során a szükséges mértékű 

közvetlen kapcsolatot tartják.  

 

II. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

1. Az igazgató feladatköre: 

 a főigazgató határozza meg, a munkaköri leírása tartalmazza.  

1.2. Az igazgató kiemelt feladatai: 

 a nevelő- és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a dolgozók munkájának 

ellenőrzése 

 az oktatói testület vezetése, a jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezése és ellenőrzése 

 a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása  

 az intézmény képviselete és az együttműködés biztosítása a munkavállalói 

érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőivel  



Tatabányai Szakképzési Centrum                                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi                                                     2020. 

Technikum és Szakképző Iskola                      - 9 - 

 a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése 

 egyéb intézményi feladatok 

 

2. A vezetési feladatok megvalósítása 

2.1. Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 az igazgatóhelyettesek 

 a gyakorlatioktatás-vezető 

 a munkaközösség-vezetők  

 az iskolatitkár 

 a fegyelmi bizottsági elnök 

 a gazdasági ügyintézők 

 a műszaki vezető 

 a gondnok 

Az igazgatóhelyettesek és a gyakorlatioktatás-vezető megbízása határozott időre szól (5 év). 

Feladat- és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon területekre terjed, melyeket a 

munkaköri leírásuk vagy jogszabály tartalmaz. 

Az iskolatitkár, a gondnok, a fegyelmi bizottsági elnök, a munkaközösség-vezetők, a 

gazdasági ügyintézők, a műszaki vezető szakirányú képesítéssel rendelkező személyek. 

Hatáskörük kiterjed mindazon területekre, melyeket munkaköri leírásuk vagy jogszabály 

tartalmaz.  

 

2.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak munkavégzése: 

 munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az igazgató irányítása mellett végzik  

 az intézmény megbízott vezetői és a közvetlen munkatársak az intézmény 

igazgatójának/a Centrum főigzgatójának tartoznak felelősséggel. Beszámolási 

kötelezettségük kiterjed az intézményük működésére és oktatóinak pedagógiai 

munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint a megoldandó problémák 

jelzésére.  

 az intézmény vezetősége heti rendszerességgel (hétfői napokon) tart megbeszélést.  

 

3. A vezetők helyettesítési rendje 

3.1. Az igazgatót: 

 távolléte, illetve akadályoztatása esetén az iskola első helyettese /az általános 
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igazgatóhelyettes / helyettesíti. 

 az igazgató és az általános helyettes egyidejű távolléte és akadályoztatása esetén a 

helyettesítést a szakmai igazgatóhelyettes látja el, az általános helyettesnél leírt 

módon.  

 az igazgató, az általános és  a szakmai helyettes egyidejű távolléte és akadályoztatása 

esetén a helyettesítést a gyakorlatioktatás-vezető látja el.  

 a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásbeli intézkedéssel ad felhatalmazást  

tartós távolléte esetén. 

4. Az intézmény vezetősége: 

 igazgató 

 igazgatóhelyettesek (általános, szakmai) 

 

Az intézmény szűkebb vezetősége, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő 

jogkörrel rendelkezik. Általában havonta tart megbeszélést, melyről ha szükséges, írásbeli 

emlékeztető feljegyzés készül.  

A vezetők és beosztottak jogai és kötelességei: 

Az intézmény vezetői és dolgozói kötelesek a munkakörükre vonatkozó jogszabályokat, 

irányelveket, utasításokat ismerni és külön utasítások nélkül is érvényesíteni. 

Kötelesek ismerni és betartania a működési szabályzat előírásait. 

Az intézmény vezetői felelősek a vezetésük alatt álló egységek feladatainak maradéktalan 

végrehajtásáért. A beosztott dolgozók a rájuk bízott munkakörben végzett tevékenységükért a 

vezető által megszabott feladatok végrehajtásáért felelősek, munkájukban külön utasítás 

nélkül is körültekintően kell eljárniuk és kezdeményezőnek kell lenniük. 

Az intézmény egészére nézve az intézményvezető, továbbá minden vezető felelős az 

irányítása alatt álló területen a munkafegyelem biztosításáért. 

A vezetők kötelessége gondoskodni arról, hogy a hozzájuk beosztott dolgozók a 

munkakörüket érintő határozatokról, intézkedésekről, felsőbb rendelkezésekről folyamatosan, 

kellő időben tudomást szerezzenek. 

Az intézmény minden dolgozójának kötelessége, hogy megismerje és megtartsa a szolgálati 

titokra vonatkozó rendelkezéseket! 

Utasítás, intézkedési jog 

Az intézmény munkájának, szervezeti egységeinek tevékenységének irányítása felügyeleti 

jogkörbe kiadott belső utasításokkal történik. 
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Az utasítási – intézkedési jog – a szervezeti tagozódás szerint illeti meg a vezetőket, a 

közvetlenül irányításuk alá tartozó szervezeti egységek és azok dolgozói vonatkozásában. 

Az intézmény vezetőségi tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak.  

Az intézmény ellenőrzési céljait, feladatait, rendjét az éves munkaterv és a munkaköri 

leírások tartalmazzák.  

Az intézmény vezetősége együttműködik az intézmény más közösségének képviselőivel, így 

a szülői választmány és a diákönkormányzat képviselőivel. 

Az oktatói testület havonta, tanácskozás céljából (általában minden hó első szerdáján) 

megbeszélést tart, mely rendszerint igazodik a fogadóórákhoz és a szülői értekezletekhez is.  

Az információs értekezleteken tárgyalja az elkövetkező időszak feladatait, közérdekű 

kérdéseket, a tanulók oktatói testületi hatáskörbe rendelt ügyeit. 

 

III. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI ÉS A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

 

1.1.  Az intézmény közösségei: 

Az oktatói és egyéb dolgozói közösség, a tanulói közösség, mely kiegészülhet a szülői 

munkaközösséggel, illetve a képző munkahelyek képviselőivel. 

1.2. Az oktatók közössége: 

Az intézmény dolgozó, pedagógiai, oktató- nevelő munkát végző oktatók alkotják az oktatói 

testületet.  

Az intézmény oktatói tanított tantárgyaik, vagy az általuk ellátott szakterületeik hasonlósága 

vagy azonossága alapján munkaközösségeket hozhatnak létre.  

1.3. A szülői közösség: 

Az intézmény a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességteljesítése 

érdekében munkaközösségeket hozhatnak létre. Intézményünkben szülői választmány 

szerveződött. A szülői választmány az osztályok szülői választmányi tagjaiból tevődik össze, 

melynek élén a szülői választmány elnöksége tevékenykedik.  

A szülői választmány dönt saját szervezeti működési rendjéről, képviseletéről.  

Az osztályok szülői közössége segíti az osztályfőnök munkáját. Mind az iskolai szülői 

választmány, mind pedig az osztály szülői választmány véleményével, állásfoglalásaival, 

javaslataival segíti az adott osztályközösség, illetve iskolai közösség munkáját. Véleményét, 

javaslatát, eljuttathatja az iskola vezetőségéhez, igazgatójához. A szülői választmányt az 

iskola igazgatója is összehívhatja a választmány elnökének közreműködésével.  
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A szülői választmányt minden olyan alkalommal össze kell hívni, amikor a tanulók nagyobb 

közösségét érintő lényegi döntésről születik elhatározás.  

Az iskolai szülői választmány elnöke az intézmény vezetőjével közvetlenül tartja a 

kapcsolatot.  

Az osztály szülői választmány legalább kéttagú. Kapcsolatot tart a szülői választmány 

elnöksége és az osztály tanulóinak szülei között. A szülői választmány tagjai tanácskozási, 

szavazati és döntési joggal vesznek részt a szülői választmány ülésein. 

1.4. A tanulói közösségek: 

 osztályközösség, csoport, diákkörök, diákönkormányzat 

1.4.1. Az osztályközösség: 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az 

órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség a diákönkormányzatba 2-3 küldöttet 

delegál. Az osztályközösség önmaga dönt az őt képviselő diákok személyéről. 

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. 

Az osztályfőnököt a helyettesek javaslata alapján az igazgató bízza meg.  

Az osztályfőnök megbízásának feltételei: 

 lehetőleg minél több órát tanítson az osztályában 

 azonosuljon az iskola nevelési céljaival, szakmai programjával, tekintse magára nézve 

kötelezőnek mindazokat a kötelmeket, melyeket az intézmény oktatói testülete az 

osztályfőnök számára előírt, elfogadott 

 megbízást az kaphat, aki vállalja, hogy figyelemmel kíséri osztálya magatartásbeli, 

szorgalmi, tanulmányi, kulturális és sport tevékenységének fejlődését 

 elősegíti tanítványai egyéni fejlődését, nevelési módszereit az iskolai közösség által 

elfogadott dokumentumokkal összhangban választja meg. 

 

1.4.2. Csoport: 

Egy-egy osztály bizonyos tantárgyak tanításakor csoportokra bomlik, képességeinek, 

előképzettségének, választott szakirányának megfelelően (idegen nyelvek, informatika, a 

szakképző osztályokban a két vagy több féle szakirányban tanulók szakirány szerinti szakmai 

tantárgyai). 
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1.4.3. Diákkör 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének megfelelően diákkörök működhetnek. A 

diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, művészeti csoport, stb... 

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző 

tanév végéig bármely tanuló, szülő, oktató, illetve a diákönkormányzat, a szülői választmány 

iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott 

lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor az oktatói testület dönt.  

A diákköröket pedagógus, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy 

vezetheti. 

Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói 

is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell 

segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör 

működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő 

személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 

A diákkörökbe – minimum 10 fő – a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a 

diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük, hiányzásaikat igazolniuk kell.  

 

1.4.4. A diákönkormányzat és működési rendje: 

A diákönkormányzat a tanév időrendjéhez igazodó munkatervében határozza meg éves 

feladatait és megvalósításuk időrendjét.  A diákönkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának és az éves munkatervének elkészítését a diákönkormányzatot segítő 

pedagógus támogatja. A dokumentumok az iskolai dokumentáció részét képezik. 

A tanulóifjúságot a diákönkormányzat vezetői képviselik. 

Gyakorolja mindazokat a jogokat, melyeket törvény vagy egyéb szabály a diákönkormányzat 

számára fogalmaz meg. 

A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a 

diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség (diákbizottság) irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által megbízott oktató segíti. 

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 

előtt a diákönkormányzatot segítő oktaótnak ki kell kérnie a diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét. 
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A tanulónak joga, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért. Jogorvoslati 

ügyekben a diákönkormányzat javaslatot tehet a tagintézmény-vezetőjének vagy fenntartónak 

a panasz elbírálására és a panasz ügyében tett érdemi intézkedésre. 

A diákönkormányzat rendelkezhet önálló pénzügyi forrással. A pénzügyi forrás származhat: 

- külső forrásból származó támogatásból, adományból 

- pályázatból 

- diákönkormányzati rendezvény bevételéből. 

A diákönkormányzat a pénzügyi forrásait elkülönítetten kezeli. Kiadásait, bevételeit, bevételi 

és kiadási pénztárbizonylaton tartja nyilván. A nyilvántartás szakszerű vezetéséért a 

diákönkormányzatot segítő oktató és a diákönkormányzat elnöke a felelős. A 

diákönkormányzat gazdálkodásáról, a rendelkezésére álló források észszerű felhasználásáról 

diákközgyűlésen köteles beszámolni a diákönkormányzat vezetője. 

 

1.4.5. Az iskolai diákközgyűlés 

Tanévenként legalább egy alkalommal az iskolai diákközgyűlést össze kell hívni, felelőse 

az intézmény vezetője.  

Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő oktató, valamint diákvezetője beszámol az 

előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az intézmény vezetője tájékoztatást 

ad az iskolai élet egészéről, a munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 

 

2. Az intézményi közösségek jogai 

Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit - jogszabályokban meghatározott esetekben -

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg. 

2.1. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját, tanulóját, a szülőket vagy 

képviselőiket azokon a programokon, amelyekre meghívót vagy megbízást kapnak. 

2.2. Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok 

közösségeit, tanulói közösségeket, az iskolával kapcsolatban álló szülőt, munkáltatót. 

2.3. Véleményezési jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok 

közösségeit, tanulói közösségeket, az egyes személyt és közösséget. Az elhangzott véleményt 

a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.  

A döntési jogkör gyakorlójának az elhangzó véleménnyel kapcsolatos álláspontját a 

véleményezővel közölni kell. 
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2.4. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 

kérdésben csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, közösség azzal 

ténylegesen egyetért. 

2.5. A döntési jog a döntési joggal rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos 

intézkedési jog, amelyet jogszabályok rögzítenek.  

Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, testületi 

jogkör esetén a testület minősített (50 % + 1 fő) többség alapján dönt. A testület 

határozatképes, ha 2/3 része jelen van. 

3. A belső kapcsolattartás általános formái és rendje 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott oktatók, a választott 

közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás 

rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt 

napok, tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a 

rendszeres és konkrét időpontokat az adott tanév munkaterve tartalmazza, melyet 

nyilvánosságra kell hozni.  

 

4. A szülőkkel való kapcsolattartás és tájékoztatásának formái 

Az intézmény vezetője szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános 

munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezletek, fogadóórák). Az osztályfőnök rendszeres 

írásbeli tájékoztatást ad (a Kréta, elektronikus naplóban) a tanulmányi és magatartási 

előmenetellel kapcsolatban. 

Szülői értekezletek 

A szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. 

A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást.  

Az intézmény tanévenként legalább két szülői értekezletet tart.  

Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök és a szülői munkaközösség elnöke hívhat 

össze. Intézményi szintű szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

Szülői fogadóórák 

Az intézmény valamennyi oktatója az éves munkatervben meghatározott időpontban tart 

szülői fogadóórát, melyről a szülőknek a tanév első szülői értekezletén szóban, majd az 

időpont előtt írásban az osztályfőnök ad tájékoztatást. 

Ha a szülő fogadóórán kívüli időpontban szeretne találkozni gyermeke tanárával, időpontot 

kell egyeztetnie az érintett oktatóval. 
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Rendszeres írásbeli tájékoztatás 

Valamennyi oktató köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet az elektronikus naplóba 

beírni.  

Tájékoztatás IKT eszközök segítségével 

Az intézmény honlapján keresztül elérhető az elektronikus napló felülete. Minden szülőnek 

joga van megismerni a gyermekét érintő információk eléréséhez szükséges belépési adatokat. 

A napló felületén megtekinthetőek a szerzett érdemjegyek, a hiányzással kapcsolatos adatok, 

a tanító oktatók neve, az osztály/csoport órarendje, illetve a jutalmazással és fegyelmezéssel 

kapcsolatos bejegyzések. 

Az intézmény a weblapját (www.keri-tbanya.hu) és facebook oldalát 

(www.facebook.com/Tatabányai KERI) is felhasználja a szülők és más partnerek 

tájékoztatására.  

Az intézmény a tanév során: 

 szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munkaidőn túli 

időpontokban szülői értekezletek, fogadóórák, fórumok keretében 

 rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a Kréta interneten elérhető oldalán, amennyiben 

szükséges, írásos levél, értesítés formájában. 

 

4.1. Szülői értekezletek 

Az intézmény vezetősége pályaválasztási szülői értekezlet tart az általános iskolát végző 

fiatalok szülei számára, melyben tájékoztatja őket az intézmény képzési típusairól, a nyújtott 

szolgáltatásokról, a továbbtanulási lehetőségekről, a felvétel feltételeiről. 

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szülők a 

tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást.  

Az iskola 9. évfolyamos tanulóinak szüleit a tanévkezdést követő első hetekben az igazgató 

tájékoztatja összevont szülői értekezlet formájában. 

Az iskola két alkalommal rendez osztály-szülői értekezletet.. Osztály-szülői értekezletet 

hívhat össze a szülői választmány elnöke is, a szülők közössége, az osztály tanulói és az 

osztályban tanító pedagógusok. 

 

4.2. Szülői fogadóórák 

Az iskola valamennyi oktatója tanévenként két alkalommal fogadóórát tart. Amennyiben a 

szülő vagy a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontban szeretne találkozni az oktatóval, 

http://www.keri-tbanya.hu/
http://www.facebook.com/Tatabányai
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telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie.  

Rendszeres írásbeli tájékoztatás 

A fogadóórákról és értekezletekről valamennyi tanuló szülőjét vagy gondviselőjét írásban úgy 

kell tájékoztatni, hogy az értesítést időben megkapja. Az elektronikus naplóban fel kell 

használni a program adta lehetőséget a szülők tájékoztatására és a kölcsönös 

információcserére (Kréta üzenetek). 

 

Az írásbeli feleleteket, érdemjegyeket az írásos munka kijavítását követő kiadás napján, a 

szóbeli feleleteket – lehetőség szerint - a feleleteket követően, de legkésőbb egy héten belül 

kell az elektronikus naplóban rögzíteni.  

Valamennyi tantárgynál arra kell törekedni, hogy megfelelő érdemjegy álljon rendelkezésre. 

Megfelelő számú az érdemjegyek száma, ha heti egy óraszámú tantárgy esetében legalább 2-3 

érdemjegy áll rendelkezésre félévenként.  

Az osztályfőnök írásban (Krétán keresztül) értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről és 

igazolatlan hiányzásairól. Amennyiben szükséges, tértivevényes ajánlott levél útján 

tájékoztatja a tanuló igazolatlan hiányzásairól, esetenként arról, ha a tanuló bukásra áll. Az 

értesítést időben kell megtenni! 

 

5. Kapcsolattartás a diákönkormányzattal 

A diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tart az igazgató és az általános helyettese, 

továbbá a diákönkormányzatot segítő oktató. 

A diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező az alábbi esetekben: 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések tárgyalásakor 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, szervezésekor 

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor 

 fegyelmi eljárás lefolytatáa esetén. 

 

6. Kapcsolattartás a szülői választmánnyal 

Az igazgató és a szülői választmány képviselője az együttműködés tartalmát és formáját 

tanévenként egyezteti. Kapcsolatuk a feladatellátás függvényében folyamatos.  

Az intézményvezető vagy helyettese tájékoztatja a szülői választmányt az iskola működéséről, 

adott tanévi programjairól. 
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7. Külső kapcsolatok formái és rendje 

 

7.1. Az intézmény helyi közoktatás-irányítási kapcsolatai 

Az iskola közvetlen kapcsolatban áll a Tatabányai Szakképzési Centrum vezetésével, 

munkatársaival, továbbá valamennyi tagintézményével. 

 

7.2. Az iskola országos közoktatási és szakoktatási irányítási kapcsolatai 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Kormányhivatal helyi szerve 

 Komárom-Esztergom Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara 

 Oktatási Hivatal 

 Győri Pedagógiai Oktatási Központ (OH helyi szervezete) 

 

7.3. Az intézmény kapcsolatai a képző helyekkel 

Az iskola folyamatos kapcsolatban áll a kereskedelmi és vendéglátó tanulóképzésben érdekelt 

képző helyekkel. A folyamatos információcsere biztosítja a naprakész ügyintézést, melyen túl 

valamennyi, őket is érintő iskolai rendezvényre, ünnepélyre, tanulóversenyre, vizsgára, 

szükség esetén fegyelmi meghallgatásra meghívást kapnak az érintett munkahelyek 

képviselői. Valamennyi munkahellyel szorgalmazzuk a tanulószerződések megkötését. 

Amennyiben ez nem lehetséges, úgy tanulóképzésre együttműködési megállapodást kötünk. 

Az operatív kapcsolatokat az iskola szakmai igazgatóhelyettese  a gyakorlatioktatás-vezetővel 

együttműködve biztosítja. 

 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY OKTATÓI TESTÜLETE ÉS SZAKMAI 

MUNKAKÖZÖSSÉGEI 

 

1. Az intézmény oktatói testülete és jogkörei 

Az oktatói testület a nevelési oktatási intézmény oktatóinak a közössége. Nevelési-oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó testülete. Az oktatói 

testület tagjai az intézmény valamennyi oktatói munkakört betöltő alkalmazottai, valamint a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő dolgozói.  
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b/ A nevelési-oktatási intézmény oktatói testülete a pedagógiai kérdésekben, az intézmény 

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a nemzeti köznevelési és a szakképzési 

törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, ezen túl pedig 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

2. Az oktatói testület értekezletei, tanácskozásai: 

2.1.Oktatói testületi értekezletek tanácskozások 

Az oktatói testület a tanév során évente visszatérő rendszeres (rendes), ugyanakkor adott 

feladathoz kötődő nem rendszeres értekezleteket tart (rendkívüli nevelőtestületi értekezlet).  

Értekezleteit az intézményi munkatervben meghatározott időpontokban az intézmény 

igazgatója hívja össze.  

 

2.2. Az oktatói testület állandó értekezletei 

A tanév során z oktatói testület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó-, félév végi és a tanévet záró értékelő értekezlet 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet 

 nevelési értekezlet 

 havi információs értekezlet minden hónap első szerdájának délutánján 

 a munkatervben rögzített egyéb munkaértekezlet. 

Amennyiben egyéb gátló körülmény nem akadályozza, értekezleteit szerdai napokon tartja. 

Rendkívüli oktatói testületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

megoldására. Össze kell hívni az értekezletet, amennyiben a testület tagjainak 25 %-a, vagy 

az intézmény vezetője, vagy a szülői választmány szükségesnek látja. Az értekezletekről, az 

ott elhangzottakról, a hozott döntésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet 

jegyzőkönyv-vezető vezeti, amelyet az intézmény vezetője, a jegyzőkönyv-vezető és két 

hitelesítő ír alá.  

 

3. Az oktatói testület döntései, határozatai  

Az oktatói testület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén az oktatói testület 

szavazatszámláló bizottságot jelöl ki. A döntések és határozatok az intézmény iktatott 

iratanyagába kerülnek. A szavazatok egyenlősége esetén, az intézményvezető szavazata dönt. 
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4. A szakmai munkaközösségek feladatai 

 a tantárgyfelosztás elkészítésének a segítése 

 a munkatervben egy-egy munkaközösséget érintő éves feladatok összeállítása 

 egy-egy szakmai területet érintő elemzések, értékelések és beszámolók elfogadása 

 

 szakmai jellegű pályázatok  

 szakmai és tantárgyi versenyek kiírása és lebonyolítása, melyek egy adott 

munkaközösség területét érinti 

 a tanulók tantárgyi értékelése követelményrendszerének kidolgozása és ellenőrizése 

 

4.2. A fegyelmi előkészítő bizottság (FEB) feladata, a fegyelmi eljárás rendje 

Az intézmény oktatói testülete a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából fegyelmi 

előkészítő bizottságot hoz létre, melynek munkáját a FEB elnöke koordinálja. 

A tanulóval szemben folytatott fegyelmi eljárást a2 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

64.§-a szabályozza. 

Ha a tanuló a tanulói jogviszonyából származó kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi 

eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén 

e jogot a kiskorú tanuló törvényes képviselője gyakorolja. 

A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása, 

c) áthelyezés másik osztályba, csoportba vagy szakképző intézménybe, illetve köznevelési 

intézménybe, 

d) kizárás a szakképző intézményből. 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg. Ha a kötelességszegés miatt a szakképző intézményben és a kollégiumban is helye lenne 

fegyelmi büntetés megállapításának, a szakképző intézmény és a kollégium eltérő 

megállapodásának hiányában a fegyelmi büntetést ott lehet megállapítani, amelyikben az 

eljárás előbb indult. 

A fegyelmi eljárásban hozott elsőfokú határozat, valamint a szakképzési államigazgatási szerv 

fegyelmi büntetéssel kizárt tanuló számára másik szakképző intézményt, illetve köznevelési 
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intézményt kijelölő határozata ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés benyújtására a 

tanuló, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője jogosult. 

Végrehajtani csak végleges fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi 

tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú 

határozat azonnal végrehajtható. 

 

A fegyelmi büntetést az oktatói testület hozza. 

A fegyelmi eljárás megindításáról (egyeztetési eljárás) – az indok megjelölésével – a tanulót 

és – fiatalkorú tanuló esetén – a szülőjét értesíteni kell.  

Az egyeztető eljárást (mediációt) a fegyelmi meghallgatást megelőzően kell lebonyolítani, 

róla jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben az egyeztető eljárás nem jár sikerrel, illetve a 

tanuló utána is elköveti ugyanazt a vétséget, a fegyelmi meghallgatást le kell bonyolítani. 

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

védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést,  

meghallgatást kell tartani.  

A fegyelmi meghallgatásra a tanulót és a fiatalkorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Fiatalkorú 

tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás 

során a tanulót a szülő, illetőleg más megbízott is képviselheti. A meghallgatást akkor is meg 

lehet tartani, ha a tanuló, illetve a szülő vagy a megbízott az ismételt, szabályszerű értesítés 

ellenére sem jelent meg. A tanuló, fiatalkorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő 

kezdeményezésére a fegyelmi eljárást meg kell indítani és le kell folytatni. 

A FEB tagjai:  

 FEB elnöke 

 igazgatóhelyettes 

 érintett(ek) osztályfőnöke(i) 

 oktatók 

 IDB tagok 

 ODB tagok 

 munkahelyek képviselői 

 Kamara képviselője 

 érintett tanulók szülei (fiatalkorúak esetében kötelező) 

 jegyző 
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5. Az oktatói testület szakmai munkaközösségei 

A szakmai munkaközösség önálló munkatervében megtervezi a szaktárgyi ellenőrzéseket, 

méréseket.  

Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, részt vesznek a pályakezdő pedagógusok 

mentorálásában. 

 

Figyelemmel kísérik, és részt vesznek különböző szervezetek, intézmények által kiírt 

pályázatok elkészítésében. 

5.2. Az intézményben jelenleg működő munkaközösségek: 

 közismereti  

 kereskedelmi szakmai  

 vendéglátó szakmai 

 osztályfőnöki 

 idegen nyelvi    

 

5.3. A szakmai munkaközösség vezetője 

A munkaközösségek vezetését a munkaközösség-vezetők látják el. A munkaközösség 

vezetőjét a tagok saját soraikból választják. A munkaközösség-vezető képes a szaktárgyában 

nagy biztonsággal eligazodni, valamint legalább öt éves pedagógusi múlttal rendelkező, 

kollégái által elismert személy lehet.  

 

6. A szaktárgyat tanító oktató 

A szaktárgyat tanító oktató az iskola szakmai programja alapján a tanulók haladási üteméhez 

igazodva végzi a tantárgyi tanulás irányítását. Feladatait munkaköri leírás tartalmazza. 

 

7. Az osztályfőnök 

Az osztályfőnöknek  erkölcsi és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért 

és érdekükben kifejtett pedagógiai munkáért úgy, hogy a tanuló egyéni fejlődési, tanulási 

tempójához igazítja fejlesztő munkáját. Tiszteletben tartja az egyes tanulók emberi 

méltóságát, törekszik önismeretük fejlesztésére, megszerzi az osztályában tanító pedagógusok 

támogatását, igényli a szülők közreműködését. 

Az osztályfőnököket az igazgató bízza meg, munkakörét munkaköri leírás tartalmazza.  
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8. Az intézmény egyéb megbízottjai és tisztségviselői: 

Fegyelmi előkészítő bizottság elnöke: megbízatását az igazgatótól kapja.  

Tűz-és katasztrófavédelmi megbízott: feladatait, jogkörét jogszabály írja elő.  

Munka- és balesetvédelmi megbízott: feladatait, jogkörét jogszabály írja elő.  

 

Iskolai vöröskereszt alapszervezetének tanárelnöke: megbízatását az igazgatótól kapja. 

Szervezi az iskolai vöröskeresztes tevékenységet, bázisiskolai programokat. Kapcsolatot tart a 

Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt szervezetével. Szervezi a nagykorú tanulók és az 

iskolai dolgozók körében a véradást. Részt vesz a megyei vöröskeresztes rendezvényeken. 

Együttműködik az iskola gyermekorvosával és védőnőjével. 

 

 

 

V. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

 

Az intézményben tartózkodás rendje 

 

a/ Szorgalmi időben a tanulóifjúság számára az intézmény 6,00 órától a szervezett 

foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 19,00 óráig áll rendelkezésre. Indokolt esetben ettől 

az igazgató engedélyével lehet eltérni. Tanuló csak intézményi dolgozó felügyelete mellett 

tartózkodhat az iskolában.  

b/ Tanítás nélküli munkanapokon az iskola épülete a tanulóifjúság számára 8,00 órától 12,00 -

ig áll nyitva. Az intézmény dolgozói munkanapokon változó munkabeosztásban, a munkaköri 

leírásuk szerint tartózkodnak az intézményben és a hozzá tartozó épületekben. 

c/ Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - 

zárva kell tartani. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt 

eseti kérelmek alapján.  

d/ Az oktatási intézménnyel alkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére a 

vagyonbiztonsági és a különkeges egészségügyi okok miatt az intézmény rendszeres 

látogatását írásos megállapodás rögzíti. Az esetenként érkező személyeket a portai szolgálat 

lépteti be az intézménybe és az intézményben tartózkodását, mozgását köteles figyelemmel 

kísérni. A portai ügyelet nyilvántartást vezet az iskolába belépő idegenekről. 

Az iskolába beérkezett és azt elhagyó tanulók személyét a portán elhelyezett nyilvántartásban 

a mindenkori portai ügyeletet ellátó közalkalmazott köteles rögzíteni, feltüntetve a kilépés 
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pontos idejét, és a kilépést engedélyező nevét. A kilépési engedélyt a portán le kell adni.  

e/ A portai szolgálat a ki- és beléptetett eszközöket ellenőrizi. Indokolt esetben (bombariadó, 

katasztrófahelyzet, … idején) a belépők személyes holmijait is.  

 

1. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni.  

Ezért az intézmény vezetője, vagy kijelölt helyettese ügyeleti beosztás alapján köteles az  

intézményben tartózkodni. A vezetők munkaideje 40 óra, rugalmas munkaidő, de elsősorban a 

hivatali munkaidőhöz igazodik. Tanítási szünetben ügyeleti feladatokat látnak el előzetes 

beosztás alapján meghatározott ügyeleti rendben és időben. 

 

2. A dolgozók munkarendje 

 Az intézményben valamennyi dolgozó csak érvényes orvosi igazolás birtokában 

kezdheti meg munkáját. 

 Munkakezdés előtt kötelező az orvosi szűrővizsgálatokon megjelenni. 

 A szűrővizsgálatokat az intézmény üzemorvosa rendeli el. 

 Minden tanév kezdetekor, továbbá három hónapot meghaladó távollét esetén, vagy új 

gépi berendezés, új technológia alkalmazásakor munka-, baleset- és tűzvédelmi 

oktatást kell tartani, melyet az iskola megbízottjai tartanak. Az ismeretek 

elsajátításáról meg kell győződni. Az oktatás megtörténtét a dolgozóknak az 

aláírásukkal kell igazolni.  

 

3. Az oktatók munkarendje 

 Az oktatók heti teljes munkaideje a kötelező tanítási órákból (21/22 óra), valamint a 

nevelő-oktató munkával, a tanulókkal és a szakfeladatuknak megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

 Az oktató napi munkarendjét az órarend, az ügyelet és a tanórán kívüli programok 

ideje határozza meg. A felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető és 

helyettesei állapítják meg a tanórai és foglalkozási rend függvényében.  

 A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézményi feladat ellátásának, 

zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni..  

 Az intézmény feladatellátási tervének koncepciója, hogy a tanulók érdekében az 

iskolavezetés mindaddig igénybe veszi az oktatók tanítási óráin túli munkaidő keretét, 

ameddig a munkatervi feladatok jó színvonalú teljesítéséhez erre szükség van.  
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 Az oktató köteles 10 perccel a tanítási és foglalkozási ügyeleti beosztása előtt 

munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak 

helyén megjelenni.  

 

A munkából való rendkívüli távolmaradásának okát lehetőleg előző napon, de 

legkésőbb – elháríthatatlan akadály esetén – az adott munkanapon 7,35-ig köteles 

jelenteni. 

 A tantervi tananyagban való lemaradás elkerülése érdekében lehetőség szerint 

szakszerű helyettesítést kell tartani.  

 Az oktató számára a kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást az ntézményvezető ad. 

 

4. A nem oktatói munkörben foglalkoztatott dolgozók munkarendje 

Az intézményben a nem oktatói munkakörben dolgozók munkarendjét az igazgató állapítja 

meg az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat az intézményvezető 

készíti el. 

A nem oktatói munkakörben foglalkoztatottak: 

 iskolatitkár  

 műszaki vezető 

 oktatástechnikus  

 gazdasági ügyintézők 

 gondnok 

 karbantartók 

 portás 

 takarítók  

A heti 40 órás munkaidejüket az iskolai feladatokhoz alkalmazkodva kell beosztani.  

 

5. A dolgozók munkaidejének és az intézményben tartózkodásának dokumentálása 

Az intézmény dolgozói a munkaidejüket a portán elhelyezett jelenléti ívben vezetik. 

Amennyiben munkahelyüket magán célból munkaidőben hagyják el, azt a jelenléti ív 

megfelelő rovatában rögzítik. A munkahely elhagyását munkaidőben felettesük engedélyezi. 
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6. Az intézmény tanulóinak munkarendje 

A tanulók munkarendjét, jogait és kötelességeit a Nemzeti köznevelésről, a szakképzésről 

szóló törvény, továbbá az iskola házirendje tartalmazza. A házirend betartása minden tanulóra 

nézve kötelező. Az ügyeleti rend elkészítése és megszervezése az általános igazgatóhelyettes 

feladata.  

A házirendet az intézmény vezetőjének előterjesztésére a tanulóifjúság választott 

tisztségviselőnek és a szülői választmány vezetőségének egyetértésével az oktatói testület 

fogadja el.  

 

VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

a/ A tanév szeptember 1-jétől a következő naptári év augusztus 31-ig tart. A tanítási év 

szeptember 1-jétől a következő naptári év június 15-ig tart (kivéve, ha a dátumok 

pihenőnapra esnek), és a miniszter által a tanév rendjében meghatározott számú tanítási és 

tanítás nélküli munkanapokból áll.  

b/ A tanév helyi rendjét  a miniszter rendeletében foglaltakat figyelembe véve az oktatói 

testület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, és az éves munkatervben rögzíti.  

Minden tanév szorgalmi részének kezdésekor, valamint az első és a második félévének 

befejezésekor az oktatói testület értekezletet tart.  

Ezzel összhangban a tanévnyitó értekezleten az oktatói testület az alábbiakról dönt: 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól 

 a szakmai program szükséges módosításáról 

 az új tanév feladatairól 

 az iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról 

 a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról 

 a helyi- és tanulmányokat záró vizsgák rendjéről 

 a tanórán kívüli foglalkozásokról 

 az éves munkaterv jóváhagyásáról 

 a házirend módosításáról 

 a tanév egyéb aktuális feladatairól 

 a felvételi eljárás rendjéről 

  a tanévben meghirdetett, illetve meghirdetésre kerülő országos, regionális és 

helyi tanulmányi versenyekre történő felkészítésről  
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 a tanév rendjében szereplő tanítási szünetek szerinti, vagy attól eltérő 

munkarendről. 

c/ Az intézményi rendezvényekre, ünnepélyekre, tanulmányi- és sportversenyekre való 

megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés azz oktatók és a tanulók számára egyenletes, 

képességeket és a rátermettséget figyelembevevő terhelést kell, hogy adjon.  

Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken az oktatók és a tanulók jelenléte 

kötelező az alkalomnak megfelelő öltözékben.  

d/ A tanév helyi rendjében kell rögzíteni az egyéb jelentősebb eseményeket, pl. a 9. 

évfolyamos tanulók felvételét, beírását, vizsgálatát.  

e/ Az intézmény rendszabályait (házirend), a tanév helyi rendjét, a tűz-, katasztrófa-, munka-, 

baleset- és vagyonvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási órákon, a gyakorlati 

szakoktatók az első gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt ismertetik a tanulókkal. 

Meggyőződnek a közöltek elsajátításáról és mindezt rögzítik az oktatásról szóló 

jegyzőkönyvben, melyet az iskola felelős megbízottjainak adnak át. A szülőket az iskola belső 

szabályairól, rendezvényeiről az első szülői értekezleten kell tájékoztatni.  

 

2. A tanítási órák, gyakorlati foglalkozások, óraközi szünetek rendje 

a/ A tanítás rendje  

 a duális szakképzésben részt vevő tanulók csoportos gyakorlatokon vesznek 

részt, majd nyári gyakorlaton a képzőhelyeken 

 a tanköteles korú tanulók esetében állandó délelőtti tanítás folyik. 

b/ Az oktatás-nevelés az éves tantárgyfelosztással összhangban lévő ciklikus órarend alapján 

történik az oktatók vezetésével a kijelölt tantermekben, gyakorlati foglalkozási helyeken. A 

tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák, gyakorlatok megtartása után 

szervezhetők. 

c/ A tanulók és az oktatók a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel kötelesek megjelenni az 

oktatás vagy gyakorlati foglalkozás helyszínén. A rendszeresen elkéső vagy mulasztó tanulót 

elmarasztalásban kell részesíteni.  

d/ Az elméleti tanítási órák óraközi szünetekkel követik egymást. Az óraközi szünetek 

időtartama 10, ebédidőben egy alkalommal 20 perc, a 6-7-8. órát követően 5 perc a csengetési 

rend szerint.  
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Az óraközi szünetet a tanulók a folyosón és a tantermekben tölthetik egymás testi épségére és 

az iskola berendezésére vigyázva. Az elméleti oktatás a nappali tagozatos tanulók számára 

7,45-kor kezdődik. 

e/ A gyakorlati foglalkozásokon a foglalkozás jellegének megfelelően kell szünetet tartani. 

Étkezési szünetként legalább egy 20 perces közbeiktatott szünetet kell tartani. A gyakorlati 

foglalkozásokon és a szünet időtartama alatt a tanulók oktatói felügyelet nélkül nem 

hagyhatók.  

f/ Kötelező orvosi vizsgálatok a tanulók számára az igazgató által előre engedélyezett 

időpontban és módon, egyeztetést követően történhetnek, lehetőleg úgy, hogy azok a tanítást 

a legkevésbé zavarják. A kötelező orvosi vizsgálatok típusáról, számáról, esedékességéről, a 

résztvevők köréről külön jogszabályok rendelkeznek. Szervezésükről az iskola 

gyermekorvosa és védőnője az intézmény vezetőjével egyeztetve intézkedik. 

g/ Szünetel a tanítás az oktatási miniszter tanévnyitó rendeletében meghatározott napokon, 

továbbá a rendeletben foglalt, de az oktatói testület által meghatározott napokon..  

h/ Bemutató foglalkozások, órák, nyílt napok tartásának rendjét és idejét a munkaközösség-

vezetők javaslata alapján előre kell egyeztetni és rögzíteni.  

i/ Az összefüggő szakmai gyakorlatok szervezése 

Az összefüggő szakmai gyakorlatok tematikáját, időtartamát, kezdési és befejezési időpontját 

az adott szakma tanterve határozza meg. A szakmai gyakorlatokra a tanulókat szakoktatója és 

a szakmai vezetőhelyettesek osztják be a munkahelyi érdekek figyelembevételével. 

Gondoskodnak arról, hogy a gyakorlati tanterv követelményeit a tanulók elsajátítsák.  

Az összefüggő szakmai gyakorlatról a tanulók munkanaplót vezetnek, s azt a gyakorlat 

befejeztével a szakoktatónak adják át.  

A szakmai gyakorlatokat a szakoktatók ellenőrizhetik. Ellenőrzésükről jegyzőkönyvet 

vehetnek fel, melyet az ellenőrzött személlyel aláíratnak, rögzítik a szükséges intézkedést. A 

szakmai gyakorlatok ellenőrzését követően írásos összegzést készíthetnek a nyári összefüggő 

szakmai gyakorlatok általános tapasztalatairól, a szükséges intézkedésekről. Az összegzéseket 

a szakmai igazgatóhelyettes és a gyakorlatioktatás-vezető gyűjti össze, majd saját 

véleményével együtt átadja az  intézmény vezetőjének.  

A gyakorlati foglalkozáson való rendszeres részvétel alól a tanulót nem lehet felmenteni!  

Az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeit nem teljesítette az a tanuló, aki a 

gyakorlatról igazolatlanul távolmaradt, illetve az igazoltan mulasztott órák száma a gyakorlati 

óraszámnak a 20 %-át meghaladta, ide nem értve a betegség miatti orvos által igazolt 
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távollétet. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlatot a német nyelvet tanulók – az iskola által 

közvetített - németországi gyakorlattal is kiválthatják, arról érdemjegyet, értékelést hoznak. 

 

3. Az intézményben folyó pedagógiai/oktató munka ellenőrzésének rendje 

Az intézmény vezetői és tisztségviselői munkaköri leírásukban leírt módon kötelesek 

rendszeresen ellenőrizni a rájuk bízott oktatási területen folyó munkát.  

 

Az ellenőrzött személynek legalább két héttel előre ismernie kell az ellenőrzés időpontjait.  

Az osztályfőnökök ellenőrzik az osztályukban dolgozó kinevezett és óraadó oktatók 

munkáját. Figyelemmel kísérik az e-napló vezetését, bejegyzéseit, a hiányzók beírását, a 

tanórai folyamatos haladást, tanítványaik hiányzását, stb.  

Az intézményvezető és helyettesei a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint kötelesek 

ellenőrizni a pedagógiai/oktató munkát.  

 

VII. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE 

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei szerint egyéb, 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez  

 

Az intézmény egyéb foglalkozásai 

      - szakkörök 

- diáksportkör  

- felzárkóztató foglalkozások 

- tanulmányi-, szakmai-, sportversenyek 

- kulturális rendezvények 

- könyvtár 

- irodalmi színpad 

- gyógytestnevelés  

A fenti foglalkozásokat a tantárgyfelosztás rögzíti, helyet számukra az iskola épülete ad.  

- Szakköröket, érdeklődési köröket a tanulók igényének megfelelően indít az intézmény.  

-A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztésén túl részben a helyi tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás, részben a tehetséges fiatalokkal való foglalkozás.  

A korrepetálás beosztását az általános igazgatóhelyettes készíti el. Az iskola által szervezett, a 

tantárgyfelosztásban szereplő korrepetálások a tanulók számára ingyenesek. 
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 -A különleges tehetségű fiatalok számára biztosítja a szakkörökön, sportkörökön kívül a 

versenyekre való felkészülést is. /SZKTV, OSZKTV, ÁSZÉV, egyéb közismereti- és szakmai 

versenyek, sportversenyek stb./ 

-Az iskolai könyvtár minden tanítási napon, a nyitva tartás idejében, valamint könyvtári 

tanórákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. Működési rendjét a tanulók és a 

pedagógusok számára elérhető helyen kell nyilvánosságra hozni.  

 

-A tanulók közösségei egyéb rendezvényeket is tarthatnak. A rendezvényeket engedélyezés 

céljából be kell jelenteni a tagintézmény vezetőjének, biztosítani kell a pedagógusok 

felügyeletét.  

- Tanulmányi kirándulások, tanulmányutak 

 A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály/csoport osztályfőnöki/szaktantárgyi 

tanmenetében kell tervezni, az osztály szülői közösségével kell egyeztetni a szervezést és a 

pontos célkitűzéseket. A kirándulás költségeit úgy kell megállapítani, hogy az a szülőket a 

legkisebb mértékben terhelje. A kirándulás, tanulmányút várható költségeiről a szülőket 

szülői értekezleten szóban, továbbá a Kréta útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a 

költségek vállalásáról.  

A kiránduláshoz annyi kísérő oktatót kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz 

szükséges, de 20 tanulónként legalább egy főt. A kirándulás tervezetét kellő időben, az utazás 

megkezdése előtt írásban kell leadni engedélyezésre az igazgatónak.  

 

6.  A vöröskereszt iskolai alapszervezete 

A tanulói vöröskeresztes alapszervezetet patronáló tanárelnök segíti. 

A tanulói vöröskeresztes alapszervezet a Magyar Vöröskereszt alapvető szervezeti egysége, 

annak szerves részét képezi, és alapszabályának megfelelően működik. 

 

 

VIII. AZ INTÉZMÉNY ÓVÓ--VÉDŐ TEVÉKENYSÉGE 

 

1. Munkavédelem 

A munkavédelméért első fokon az intézmény vezetője felelős. A munkavédelem napi 

feladatait a szakmai igazgatóhelyettes, továbbá a munkavédelmi megbízott, valamint a 

gondnok látja el.  
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A munkavédelem feladata 

A tanulók egészségének és testi épségének védelmében az osztályfőnökök feladata, hogy a 

munkavédelmi megbízott által kiadott oktatási anyag alapján az egyéni tapasztalatokkal 

kiegészítve a tanulók figyelmét felhívja az egészséges és biztonságos munkavégzésre, 

tanulásra.  

Az oktatás tényét a tanulók jegyzőkönyvben aláírásukkal dokumentálják. 

 

A 9. osztályba felvételt nyert tanulókat előzetes, a felsőbb évfolyamba járókat ismétlődő 

oktatásban kell részesíteni. 

A szakoktatók feladata tanévkezdéskor a szakma általános baleseti veszélyeire kioktatni a 

tanulókat, amelynek tananyagát, igazolását naplóban kell rögzíteni. 

Az oktató azon szakmák tanulóitól, ahol közegészségügyi, illetve járványügyi szempontból 

veszély áll fenn, köteles az egészségügyi könyv érvényességét megkövetelni.  

Tanulói balesetek jelentési kötelezettsége 

A tanuló baleseteket a törény által előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. 

Ezekről a balesetekről „jegyzőkönyv a tanuló és gyermekbalesetekről” nyomtatványt kell 

kitölteni. A jegyzőkönyv egy példányát irattárban kell megőrizni. A súlyos balesetet az 

oktatási intézménynek – telefonon, e-mail-en vagy személyesen – azonnal be kell jelentenie a 

rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának.  

 

További óvó-védő intézkedések 

Minden dolgozónak feladata az intézménnyel tanulói jogviszonyt létesített tanulók védelme. 

A tevékenység helyszínei: 

- az iskola épülete, udvara, közvetlen környéke 

- az oktatótermek és közvetlen környéke 

- a gyakorló munkahelyek, ahol iskolai szervezésű 

csoportos gyakorlatok folynak 

Az intézmény vezetése, tűz- és munkavédelmi felelősei, gondnoka minden tanév megkezdése 

előtt köteles bejárást végezni. A bejárás során ellenőrizni kell, hogy az említett helyszínek 

rendelkeznek-e az oktatáshoz, a gyakorlati tevékenységhez szükséges alapvető feltételekkel, 

azok megfelelnek-e munkavédelmi- és tűzvédelmi előírásoknak, elvárásoknak. A bejárás 

tényét, a felmerülő esetleges problémákat jegyzőkönyvben rögzítik a felelős megjelölésével,  
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a hiányosság megszüntetése határidejének feltüntetése mellett. A megjelölt személyek 

kötelesek gondoskodni a hiányosságok iskolakezdés előtti pótlásáról. 

A tanév kezdetére a tanulók felügyeletére pedagógiai ügyeleti rend készül. Az ügyeletes 

oktató köteles az ügyeleti rendnek megfelelő időpontban az ügyeletet ellátni, akadályoztatása 

esetén helyettesítőjéről gondoskodni, és akadályoztatását munkahelyi vezetőjének bejelenteni. 

Az ügyeleti rend kihelyezéséért az általános igazgatóhelyettes a felelős. Az ügyeleti munkát 

segíti az iskolaőr jelenlétével, esetlegesen intézkedésekkel. 

2. Egészségvédelem 

Az iskolai egészségvédelem célja a tanulók testi és szellemi fejlődésének elősegítése, 

egészségügyi és testi épségük megóvása, ellenálló képességük és teljesítőképességük 

fokozása, egészségi állapotuk nyomon követése.  

Az üzem egészségügy ellátás célja az oktatási intézményben dolgozók munkaegészségügyi 

alkalmasságának megállapítása, a dolgozók egészségi állapotának megóvása, a 

munkavégzésből származó megbetegedések valószínűségének csökkentése, az esetlegesen 

fellépő károsodások feltárása, a munkavégzés ergonómiai körülményeinek ellenőrzése, a 

feltárt megbetegedések megszüntetése érdekében az érintett dolgozók háziorvoshoz utalása. 

Az üzem egészségügy ellátást végző orvos felügyeli a munkakörök kötelező szűrővizsgálatok 

megtörténtét. Vezeti a dolgozók egészségügyi személyi kartonjait.  

Az egészségügyi munka tárgyi feltételeinek biztosítása: 

Az intézmény vezetője segítséget nyújt az helyi egészségügyi szerveknek (iskolaorvos, 

munkaegészségügyi orvos, iskolavédőnő) feladataik ellátásához.  

Gondoskodik az orvosi szobáról, annak megfelelő felszereléséről, az egészségügyi felügyelet 

során tapasztalt hiányok megszüntetéséről, a dolgozók, tanulók egészségügyi törzslapjának 

beszerzéséről. Az iskola valamennyi balesetveszélyes helyiségében mentődobozt kell 

elhelyezni, hogy az elsősegélynyújtásra alkalmas eszközök a tanulók létszámának 

megfelelően álljanak rendelkezésre. A mentődobozok kihelyezéséért és folyamatos 

használhatóságának biztosításáért az iskola gondnoka, valamint a munkaterület helyi vezetője 

a felelős. 

Iskolaorvos, üzem egészségügyi ellátást végző orvos és védőnő feladatai 

-   folyamatos együttműködés a tantestülettel 

- az eredményes munka érdekében szoros munkakapcsolat kialakítása az oktatókkal és az 

iskola egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozóival 
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- az orvos és védőnő tanácskozó tagja az oktatói testületnek iskola egészségügyi, 

munkahelyi egészségügyi kérdésekben 

- az osztályvizsgálatok ütemtervének írásbeli rögzítése 

- a testnevelési csoportbesorolás elkészítése a szakorvosi vélemény alapján, a testneveléssel 

és sporttal kapcsolatos iskola egészségügyi feladatok ellátása 

- az iskolai gyógytestnevelés feltételeinek megteremtése. A gyógytestnevelési órákon a 

részvétel kötelező, az érintett tanuló teljesítményét osztályzattal kell értékelni.  

- a gyakorlati oktatás munkahelyi körülményeinek figyelemmel kísérése. (együttműködés az 

illetékes üzemorvossal). 

Mentálhigiénes feladatok 

- Aktív közreműködés az egészséges életmódra, családi életre nevelés oktatásában. Az 

egészségnevelés az iskolai egészségügyi munka fontos része. Osztályfőnöki órákon 

egészségnevelő előadások tartása. Az iskolai vöröskeresztes munka szakmai irányítása, 

együttműködés a vöröskeresztes tanárelnökkel. 

Közegészségügyi és járványügyi feladatok 

Az intézményben dolgozók egészségügyi könyvének ellenőrzése (kötelező szűrővizsgálatok 

idejének ellenőrzése) az iskolai munkaegészségügyi szolgálatot ellátó orvos feladata. 

A felvételt nyert és a magasabb évfolyamon már tanulmányokat folytató tanulók a tanév során 

ütemezetten orvosi vizsgálaton, szűrésen vesznek részt. Amennyiben indokolt, az iskolaorvos 

szakorvosi ellátást javasol. 

Az iskola orvosa, védőnője ügyeleti napján az intézményben tartózkodik. Ennek keretében 

ellátja a tanulóifjúsággal kapcsolatos iskolaorvosi és védőnői tevékenységet. A munka 

ütemezését, a szűrések tervezett időpontjai az iskola igazgatójával, általános helyettesével 

előre egyezteti. 

Az iskola felnőtt dolgozói számára munkaegészségügyi szolgálat keretében az üzem-

egészségügyi orvos rendelést tart, melynek időpontját, tartamát az intézmény vezetőjével 

egyezteti.  

Az elsősegélynyújtás intézményi terve 

A szakmai képzés során a tanulók fokozott balesetveszélynek vannak kitéve. Éppen ezért 

fontos, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás a sérültek 

szakszerű ellátása érdekében, csökkentve egy esetleges súlyosabb következmény 

kialakulásának valószínűségét.  
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Elsősegélynyújtás és mentő hívása 

Az elsősegélynyújtás célja, hogy az életet vagy egészséget veszélyeztető heveny állapot miatt 

azonnali egészségügyi ellátásra szoruló személy haladéktalanul – addig is, amíg részére a 

szükséges orvosi ellátás biztosítható – egészségi állapotának helyreállítása, illetőleg 

rosszabbodásának megakadályozására irányuló szakszerű ellátásban részesüljön. 

A baleset helyszínén történt tájékozódás és szükség szerinti ellátás után, vagy vele egy időben 

a mentőket kell értesíteni az ingyenesen hívható 112-es telefonszámon.. 

 

Első teendők a baleset helyszínén: 

1. Helyszínbiztosítás 

2. Tájékozódás 

3. Sérültek szükség szerinti ellátása 

4. Mentőhívás 

Mentőhívás indokai: 

Abban az esetben, ha életveszély áll fenn, illetve, ha a bekövetkezett állapotromlás a 

helyszínen nem kezelhető, vagy további kivizsgálást igényel. 

3. Rendkívüli esemény esetén követendő eljárás 

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan előre nem látható, váratlan, az intézmény 

munkamenetébe nem illeszkedő esemény, amely az ott folyó pedagógiai oktató munkát 

megzavarja. Ilyennek tekinthető a katasztrófahelyzet, bombariadó, életet vagy testi épséget 

veszélyeztető helyzet, a kiemelt járványügyi vészhelyzet.  

A rendkívüli eseményt, mely a tanulók és az épületben tartózkodó dolgozók egészségét, testi 

épségét veszélyezteti, a szokásostól eltérő jelzésrendszerrel, riasztással, az intézményi 

tűzriadó tervben leírt módon kell jelezni (katasztrófavédelmi raj).  

 

IX. A TANKÖNYVRENDELÉS, A TANKÖNYVVÁLASZTÁS ELVEI, SZABÁLYAI, 

FOLYAMATA 

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete 
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a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 A Kormány 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata a térítésmentes tankönyvellátás 

kiterjesztéséről  

A tankönyvellátás célja és feladata: 

Az iskolai tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az 

iskolában alkalmazott tankönyveket. Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a 

tankönyvek beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása az iskola feladata. Az iskolai 

tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy 

azok egy részét a Könyvtárellátó látja el. 

Az iskola értesíti a tanulók szüleit az iskolai tankönyvellátás rendjéről, a tankönyvtámogatás 

elvéről az osztályfőnökök bevonásával, iskolai hirdetőn valamint az iskola honlapján  

Tankönyvellátás rendje 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

évente az igazgató határozza meg. Az iskola igazgatója minden évben meghatározza az 

iskolai tankönyvellátás rendjét, melyet az iskola honlapján közzé tesz, hogy a szülők is 

megismerhessék azt. 

A szülőknek a tankönyvlista ismeretében lehetőségük van nyilatkozni azokról a 

tankönyvekről, amelyek iskolai megrendelését nem kérik, mert más módon kívánják 

beszerezni, illetve amelyeket használt tankönyvvel kíván megoldani. 

Az igazgató feladata: 

- felelős az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért 

- megalkotja a tankönyvellátás helyi rendjét 

- kijelöli a tankönyvellátásért felelős személyt 

- egyeztet a szükséges szervezetekkel, (tantestület, SZMK, DÖK) 

- kapcsolatot tart a tankönyvellátásban érintett valamennyi iskolán kívüli szervezettel (a 

fenntartó tankerülettel, a működtető önkormányzattal) 

A tankönyvellátásért felelős személy feladata: 

- tartja a kapcsolatot az iskolában valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő személlyel, a 

szülőkkel és a KELLO-val 

- osztályonként összesíti a tankönyvlistát 

- lebonyolítja a tankönyvrendelést 
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- intézi a pótrendelést, a lemondást 

- átveszi az iskolába érkező tankönyveket 

- megszervezi azok kiosztását 

- gondoskodik a visszáruról. 

Könyvtáros feladata: 

- bevételezi az állami támogatásból beszerzett tartós tankönyveket 

- gondoskodik azok kikölcsönzéséről, és tanév végi begyűjtéséről 

- rendszerezi a begyűjtött használt tankönyveket 

Az osztályfőnök feladata: 

- részt vesz a tankönyvek tanév elején történő kiosztásában 

A szaktanár feladata: 

- tankönyvválasztás 

- tartós tankönyvek év végi begyűjtése 

Az iskolatitkár feladatai: 

- diákok adatainak frissítése, azok eljuttatása a tankönyvfelelőshöz, 

- a beiratkozó kilencedikesek adatainak továbbítása a tankönyvfelelősnek, 

- a távozó tanulók esetében a tanulónál lévő könyvtári állományban lévő könyvek beszedése 

 

Tankönyvellátás 

 A nappali rendszerű iskolai oktatásában a  9–12.  évfolyamos tanulók, valamint a  köznevelés 

nappali rendszerű iskolai oktatásában az  első szakképesítés megszerzése során a  13. 

évfolyamos tanulók ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. Ezzel az 1-13 évfolyam 

valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnik a fizetős 

tanulói státusz. 

Az ingyenes tankönyvellátás finanszírozása az EMMI és a KELLO közötti közvetlen 

elszámolással valósul meg.  

A tankönyvrendelés során az intézmény számára rendelkezésre álló, államilag támogatott 

rendelési keret a KELLO tankönyvrendelési rendszerébe felvitt diákok száma alapján történik. 

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvek – a munkatankönyvek, munkafüzetek és 

pedagógus kézikönyvek kivételével- az iskola könyvtári állománynyilvántartásába kerülnek, 

azok kezelése elkülönítetten történik. 

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók illetve pedagógusok a tankönyvekhez 

kölcsönzés útján jutnak.  
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Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanulók az utolsó tanítási napon 

kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.  

Az állami tankönyvtámogatás terhére a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-

oktatásához a tankönyvjegyzéken nem szereplő fejlesztő eszközök is beszerezhetők tankönyv 

helyett. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztése, 

megrongálása esetén helyette új, vagy újszerű tankönyv beszerzésével azt pótolni. 

 

Egyéb szabályozás 

A tankönyvfelelősökkel megállapodást köt az intézmény igazgatója, amelyben rögzíti az 

elvégzendő feladatokat, a díjazás mértékét és formáit. 

A tankönyvválasztás során tiszteletben tartjuk a pedagógusok szakmai önállóságát és 

hozzáértését, de mindenkitől elvárjuk a maximális együttműködést, a határidők betartását, a 

mértékletesség és kollegialitás figyelembe vételét.  

Jelen eljárásrendben megjelölt határidők a központi feladatellátás és a kiadott rendeletek 

függvényében módosulhatnak. 

 

 

X. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI  

RENDJE 

 

a/ Az iskola épületét címtáblával, az iskola címerével, az osztálytermeket és szaktantermeket 

a Magyar Köztársaság és Tatabánya Megyei Jogú Város címerével kell ellátni.  

Az intézmény belső terében az aula főfalán el kell helyezni az intézmény címerét.  

b/ Vagyonvédelmi okokból az intézmény bejárati ajtaját és udvari kapuját a portás vagy a 

kapuügyeletes köteles zárva tartani. Idegenek csak az ügyeletes portás kellő tájékozódása után 

léphetnek be, nyilvántartásukat vezetni kell.  

c/ Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős: 

- a dolgozók, illetve a tanulmányokat folytatók vagyonáért 

- az intézmény és egyéb helyiségei, oktatótermei stb. állagának megőrzéséért, védelméért, 

   rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

- az energiatakarékosságért, az energiafelhasználás ésszerűségéért 

- a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 
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2. Az intézmény épületének használatára vonatkozó rendszabályok 

a/ A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak oktatói felügyelettel használhatják. 

Tanítási idő után a tanuló csak szervezett foglalkozáson vehet részt az épületben. Az 

intézmény sportudvarát tanítási időn túl engedéllyel használhatják a tanulók.  

b/ Az intézményben, a gyakorlati oktatási helyen, továbbá az intézmény által szervezett 

rendezvényen szeszes italt fogyasztani tilos! 

c/ Az intézmény helyiségeinek, továbbá egyéb létesítményeinek berendezéseit, felszereléseit, 

eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, az erre rendszeresített átvételi elismervény 

nyomtatványon rögzítve lehet. Az átvételi elismervényt a gondnok őrzi.  

d/ Vagyonvédelmi okok miatt a nem használt tantermeket, helyiségeket zárva kell tartani. A 

zárva tartásról a helyiség leltárfelelőse, annak hiányában a gondnok a karbantartók útján 

gondoskodik.  

 

 

XI. AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYRENDSZERE 

 

a/ Az intézmény az 1976 óta fennálló hagyományrendszerét ápolja, melynek megőrzése, 

bővítése, valamint jó hírnevének öregbítése a közösség minden tagjának kötelessége. Az ezzel 

kapcsolatos feladatokat, időpontokat, felelősöket az oktatói testület az éves munkatervben 

határozza meg.  

b/ Az iskolai ünnepélyek mind tartalmukban, mind külsőségükben szolgálják a tanulók 

nevelését, a hagyományok ápolását. 

Az iskolai ünnepélyeken az oktatói testület és a tanulóifjúság megjelenése kötelező. Kötelező 

továbbá részvétele mindazon egyéb munkakörű dolgozóknak is, akik a rendezvényen 

feladatot kaptak. Részt vehetnek a szülők, meghívottak, vendégek.  

 

Iskolai egyenruha: 

 - lányok: matrózblúz, sötét szoknya vagy nadrág 

 -fiúk: sötét öltöny/nadrág, fehér ing, nyakkendő 

c/ Iskolai ünnepélyt kell tartani az alábbi időpontokban: 

 - a tanév nyitásakor 

 - a tanév zárásakor 

 - október 6-án, az aradi vértanúk napján  

 - október 23-án, a magyar köztársaság kikiáltása és a forradalom évfordulóján 
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 - karácsonykor 

 - március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján 

 - a szalagavató alkalmával  

 - a ballagás alkalmával 

- június 4-én, a nemzeti összetartozás napján  

d/ Iskolai szintű egyéb rendezvények  

- kilencedikesek avatása (mazsola avató) 

- diáknap 

- szaktárgyi versenyek 

- nyílt nap 

- pedagógusnap 

- KERI-galéria rendezvényei 

- jótékonysági/alapítványi bál 

e/ Tanórai keretek között tartandó megemlékezések 

- a kommunista diktatúrák áldozatairól február 25-én  

- a holocaust áldozatairól április 16-án 

Tatabánya városához kötődő hagyományaink ápolása 

- Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 229/2007. (VIII. 30.) kgy. sz. 

határozata 6. pontja figyelembe vételével az iskola oktatói testülete az alábbi 

módon ápolja a helyi bányászhagyományokat: 

- osztályfőnöki órák keretében megismertetjük tanítványainkkal Tatabánya város 

bányászati hagyományait, a bányászhimnuszt. 

- történelemórák keretében a XX. századi történelem tanításakor megemlékezünk az 

1919-es bányász sortűz áldozatairól, a bányásznapi emlékezés okáról. 

- évente megrendezzük a „Bányászhagyományok ápolása” versenyt Tatabánya város 

középiskolás és az általános iskolák 7-8. osztályos diákjai számára 

f/ A tanulók kulturális fejlődését színház-, mozi-, múzeum- és könyvtárlátogatások 

szolgálhatják. Az iskola tanulói rendszeresen részt vehetnek a szakterületüknek megfelelő 

városi, megyei rendezvényeken.  

g/ Az érettségi előtt álló diákok számára fontos, hogy megismerjék a magyar történelem 

fontos időszakait, ezért a tananyaghoz kapcsolódva az érettségiző osztály(ok) diákjai 

megtekinheti a Terror Házát Budapesten. 
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A szakképzésben résztvevő diákok számára fontos a különböző szakkiállítások megtekintése, 

szállodalátogatásokon való részvétel. 

Hazai- és külföldi tanulmányutak, osztálykirándulások bővítik az ifjúság ismereteit.  

h/Intézményünkben mindig fontos volt a tehetségek felkarolása. A megmérettetés egyik 

lehetősége, hogy a különböző versenyeken indítjuk tanulóinkat. 

 A versenyek eredményeit, a kiemelkedő teljesítményt elért tanulókat a tanulóifjúság előtt kell 

méltatni, teljesítményüket elismerni.  

i/ Az intézmény  ötévenként jubileumi ünnepséget rendez, értékeli az elmúlt időszak 

eredményeit. Évkönyvet ad ki. Az iskola múltjával, illetve az oktatott szakmákkal kapcsolatos 

kiállítást, versenyeket rendez. Megszervezi a volt kollégák és diákok találkozóját.  

j/ A végzett munka átfogó értékelését évente kétszer végzi el: az első félév végén és a tanév 

végén. 

k/ Figyelmet fordít a nyugdíjba vonuló dolgozók köszöntésére. 

l/ December utolsó tanítási napján a diákság és az oktatói testület közös karácsonyi 

ünnepséget tart.  

m/ Jótékonysági bált rendez az iskola a dolgozók, a szülők, a gyakorlati munkahelyek és 

egyéb meghívottak részvételével. A rendezvény a szülői választmány támogatásával valósul 

meg.   

n/ A diákság kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjait ballagáskor, illetve tanév végén 

jutalmazzuk. A versenyeken az iskolának dicsőséget szerző tanulók fényképét elhelyezzük az 

„Akire büszkék vagyunk” táblán. 

Évente jutalmazzuk a diákképviselet és a nevelőtestület javaslata alapján kiválasztott „Az 

iskola érdemes diákja” címet elnyert tanuló(i)t.  

o/ A pályaválasztási kiállításon és a szakmák éjszakáján, valamint a szakképzés európai hetén 

minden alkalommal részt vesz intézményünk, mert nagy szerepe van a pályaválasztó diákok 

körében az iskolánk megismertetésében, szakmáink bemutatásában. 

 

XII. FELNŐTTKÉPZÉS 

A felnőttképzés formái 

Az intézmény az alapító okiratban meghatározottak értelmében felnőtt szakmai oktatást és 

szakmai képzést folytat. 

A képzések jellegük szerint szervezhetőek nappali, levelező, esti, távoktatás formában. 
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A résztvevők felnőttképzési szerződés kötése után kezdik meg tanulmányait, mely során a 

szakképzési, felnőttképzési jogszabályok előírásai az irányadóak. 

A felnőttképzési csoportok indítására a fenntartó ad engedélyt.  

A jelentkezés módja az intézmény által meghatározott módon történik. 

A képzésben részt venni szándékozó, az intézménnyel egyeztetett módon jelentkezési 

nyomtatványt tölt ki. 

A jelentkezéshez szükséges előfeltételek meglétét (iskolai végzettség, szakmai előképzettség, 

igazolt szakmai előgyakorlat, egészségi alkalmasság) az intézmény vezetője ellenőrzi, az 

előzetesen megszerzett tudás, a teljesített modul(ok) beszámíthatóságáról dönt. 

A képzésekre való jelentkezés folyamatos, a csoportok indítása a munkaerő piaci igényekhez 

és a létszámokhoz igazodik. 

 



Tatabányai Szakképzési Centrum                                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi                                                     2020. 

Technikum és Szakképző Iskola                      - 42 - 

Legitimációs záradékok 

 

 

 

A Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző 

Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosítását az oktatói testület az értekezletén 

egyhangúlag elfogadta.  

 

Tatabánya, 2020. október 06. 

 

 

 

Patakiné Slezák Ágnes      Fenyvesi Edit 

igazgató       az oktatói testület képviselője 

 

 

 

 

 

A Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző 

Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosítását a diákönkormányzat képviselői 

egyhangúlag elfogadták.  

 

Tatabánya, 2020. október 08. 

 

 

 

Kovács Benjamin 

    DÖK elnök 

 

 

 

A Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző 

Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosítását a szülői választmány  képviselői 

egyhangúlag elfogadták.  

 

Tatabánya, 2020. október 08. 

 

 

 

     Gorzsás Barbara 

a szülői választmány elnöke 

 



Tatabányai Szakképzési Centrum                                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi                                                     2020. 

Technikum és Szakképző Iskola                      - 43 - 

Melléklet 1.: 

A Tatabányai Szakképzési Centrum 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 

Technikum és Szakképző Iskola 

Könyvtára  

szervezetei és működési szabályzata 

 

A könyvtár működési szabályzata tagintézményünk szervezeti működési szabályzatának 

mellékletét képezi.  

Az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő-oktató munkájához, a 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, megőrzését és 

használatát, a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység. 

A könyvtár működési szabályzata a közoktatási, könyvtári jogszabályoknak, útmutatóknak és 

a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 

Szakgimnáziuma, és Szakközépiskolája pedagógiai programjának megfeleltetett, hivatalosan 

jóváhagyott dokumentuma.  

A dokumentum célja, hogy szabályozza és meghatározza a könyvtár  

• feladatát és gyűjtőkörét,  

• kezelésének és működésének rendjét,  

• fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját,  

• állományvédelmi eljárásait, és  

• használatának rendjét.  

 

1.1 A könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai  

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről  

 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális 

tagintézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási tagintézmények működéséről 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi 

módosításai)  
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 2012. I. törvény a Munka törvénykönyve • 3/1975 évi MKM rendelet a könyvtári 

állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről szabályzat kiadásáról  

 Az iskola Pedagógiai Programja.  

  110/2012- évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról  

 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, végrehajtásáról  

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról   

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 

2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről  

 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről  

  Az IFLA – UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata, 1999.  

 

1.2 A könyvtárra vonatkozó általános adatok  

A könyvtár neve: A Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és 

Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, és Szakközépiskolája  Könyvtára 

A könyvtár címe, telefonszáma:  

2800 Tatabánya, Kós Károly utca 17. sz. 

Tel: 34/317-077/19-es mellék  

Fax: 34/309-591 

A könyvtár jellege: iskolai könyvtár 

 A könyvtár tulajdonbélyegzőjének lenyomata:  

 

1.3 A könyvtár fenntartása, felügyelete  

Fenntartója: Nemzetgazdasági Minisztérium 

Felügyeleti szerve: Tatabányai Szakképzési Centrum. A könyvtár működését a TSZC 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, és Szakközépiskolája 

igazgatója vagy általa kijelölt helyettese ellenőrzi, és a nevelőtestület javaslatainak 

meghallgatásával irányítja.  

A könyvtár a tagintézmény szerves része, amely a mindenkori érvényes könyvtári 

jogszabályok szerint működik. A könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola fenntartója 

az iskola költségvetésében gondoskodik.  
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• Biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit. 

• Kinevezi a könyvtárost, meghatározza munkaköri feladatait.  

• A könyvtáros indokolt távolmaradása esetén gondoskodik a helyettesítésről.  

• Jóváhagyja az éves munkatervet, és arról beszámolót kér.  

• Költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtár fejlesztési igényeit.  

• Szakmai programokhoz könyvtári segítséget kér. 

 • Figyelemmel kíséri a könyvrendeléseket.  

• Ellenőrzi a könyvtár használatát.  

 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

- a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére, egy 24-28 főből álló tanulócsoport egyidejű foglalkoztatására, 

 - legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte  

- tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása,  

- rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus 

építéséhez szükséges eszközökkel.  

 

1.4 Szakmai szolgáltatások  

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, különös tekintettel a TSZC 

tagintézményeinek könyvtáraival, a József Attila Megyei Könyvtárral.  

A könyvtár szakmai tevékenységét szaktanácsadó segíti.  

 

1.5 A könyvtár gazdálkodása  

A könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az tagintézmény 

fenntartójának a költségvetésben kell biztosítania  

A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés, ezáltal 

a Pedagógiai Programban meghatározott dokumentumszükséglet financiális oldala 

összehangolható a könyvtári költségvetéssel.  

Az iskola fenntartója gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, 

irodaszerekről és a szociális feltételekről.  
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A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a 

könyvtáros-tanár feladata.  

A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros-tanár felelős. Ezért csak a 

beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. A 

könyvtári célú állami támogatás (kvóta) felhasználásába be kell vonni a könyvtár vezetőjét. 

 

1.6 A könyvtár feladata  

A könyvtár az oktatási-nevelési intézmény tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és 

kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógiai és financiális szempontból a működtető 

tagintézmény szerves része. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát Pedagógiai 

Programja megvalósításában.  

Gyűjteménye azokat az információhordozókat, információkat tartalmazza, amelyeket az 

iskola oktató-nevelő tevékenysége hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző 

rögzítési, tárolási, átviteli és kereső technikákat. Rendelkezik a különböző ismerethordozók 

használatához, ill. az újabb dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel. 

Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton elérhető forrásokra 

épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként, információs 

központként működik. Az önálló ismeretszerzése elsajátítása érdekében tantervi program 

szerint szervezi és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók 

könyvtárhasználati felkészítését, segíti informatikai szemléletük, információkezelési 

szokásaik kialakítását.  

A könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a csoportos és 

egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és 

differenciált fejlesztésére.  

 

Az intézményünkben működő könyvtár működésének alapvető feladata:  

• Biztosítja a NAT műveltségi területek követelményrendszeréhez szükséges könyveket, 

folyóiratokat és egyéb információs anyagot, ahhoz szükséges eszközi feltételeket.  

• Ennek érdekében az állományt tervszerűen alakítja, feltárja és a könyvtárhasználók 

rendelkezésére bocsátja.  

• Segíti a tanítás-tanulás folyamatát, könyvtári tájékozódást.  

• Az informatika, magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-anyanyelv és osztályfőnöki 

órákba beépülő könyvtárhasználati órákon túl segíti a könyvtárhasználatra nevelést.  
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• Segíti és gazdagítja a tanórán kívüli tevékenységet könyves környezettel.  

• Központi szerepet tölt be a könyvtár az intézmény pedagógiai munkájában.  

• Az iskola igényének megfelelően könyvtári programokat szervez (vetélkedők, 

háziversenyek, szakkör, ismeretterjesztő programok, kiállítások stb.) illetve azoknak helyet és 

könyvtári hátteret biztosít.  

• Előkészíti a szakkönyveket a szaktárgyi órák könyvtári megtartásához.  

• Szakmai munkaközösségekkel együtt dolgozik a könyvtár jobb kihasználása érdekében.  

• Gyűjteményét az iskola igényei szerint és minőség elvét érvényesítve folyamatosan fejleszti, 

gondozza.  

A nyomtatott dokumentumokon kívül (könyv, időszaki kiadvány, tartós tankönyv, 

segédkönyv stb.) kívül gyűjti az iskola kéziratos pedagógiai anyagát (helyi pedagógiai 

program és tanterv, kísérleti dokumentáció, szervezeti és működési szabályzat, stb.) és a nem 

nyomtatott ismerethordozókat (hang- és videokazetta, zenei CD, CD-ROM, multimédia CD 

stb.)  

• Tankönyvtárat hoz létre tartós tankönyvekből és segédkönyvekből, nyilvántartja és 

kölcsönzi az állomány kész anyagát.  

• Egységes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a könyvtárhasználók (tanulók, pedagógusok, 

technikai és adminisztratív dolgozók,) részére. Gyűjteményéből –az igényeknek és 

lehetőségeknek megfelelően – letéteket helyez el az iskola különböző helyszínein.  

• Gyűjteményét feldolgozza, feltárja az érvényes könyvtári szabványok szerint, információs 

tartalmukról sok szempontúan, gyorsan, pontosan visszakereshető helyi adatbázist épít 

számítógépes könyvtári program (SZIRÉN), adatbázisból letölthető rekordok 

felhasználásával.  

• Pedagógiai szakirodalmával segíti a pedagógusok alapvető szakirodalmi és információs 

tevékenységét 

• A dokumentumok iránti igények kielégítésében a tájékoztató feladatai ellátásához saját 

eszközein kívül közvetíti és felhasználja a könyvtári rendszer szolgáltatásait, részt vesz a 

könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében (MOKKA, Országos Dokumentum-

ellátási Rendszer)  

• Saját gyűjteményén és eszközein kívül felhasználja a helyi, regionális, ill. világméretű 

hálózaton hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információs forrásokat.  

• A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek könyvtárhasználati követelményei alapján 

közreműködik a helyi könyvtár-pedagógiai program, könyvtárhasználati tantervek 
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kidolgozásában, és ösztönzi, szervezi, segíti minden műveltségterületen gyakorlati meg-

valósítását.  

• Pedagógiai aktivitással központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szoros együttműködésben 

a tanulók információszerző, -kezelő, kommunikációs képességeinek fejlesztésében, a 

kívánatos olvasási, tanulási szokások kialakításában.  

 

1.7 A könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása  

A könyvtár gyűjtőkörét az tagintézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által 

elfogadott Pedagógiai Program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a 

Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. A Gyűjtőköri Szabályzatnak (1.sz. melléklet) 

megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a Pedagógiai Program megvalósításához. 

Gyűjtőkörének igazodnia kell a tanított tantárgyak követelményrendszeréhez és az 

tagintézmény tevékenységének egészéhez. 

A folyamatosan, tervszerűen és arányosan kialakított állomány tükrözi az iskola  nevelési és 

oktatási célkitűzéseit,  tantárgyi rendszerét,  tanári-tanulói közösségét.  

A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására szánt 

összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni.  

A gyűjtemény gyarapítására fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős. 

Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyv vagy más dokumentum nem 

vásárolható.  

A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumokat 

állományba kell venni, az állomány-nyilvántartást szakszerűen és naprakészen kell vezetni. 

Ez a Szirén integrált könyvtári rendszer segítségével történik.  

A nevelői kézipéldányokról (tankönyvek, tantervek, tantervi útmutatók stb.) valamint a 

munkafüzetekről, gyorsan avuló tartalmú, kisebb terjedelmű kiadványokról (fogyóanyagok) 

tankönyvi-, ill. brosúra-nyilvántartás vezetendő.  

A könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az 

elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében 

alkalmatlanná vált, valamint az elveszett dokumentumokat is.  

A könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége.  

Az iskolai könyvtár állományalakítási tevékenysége az állománygyarapítási és apasztási 

tevékenységéből tevődik össze. A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a 

gyűjtemény információs értékét, használhatóságát.  
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1.8 Állománygyarapítás forrásai, mértéke  

A könyvtár szakmai és gazdaságossági szempont alapján pénzügyi keretek 

figyelembevételével köteles gyarapítani állományát. A könyvtár állománya vétel és ajándék 

útján gyarapodik.  

 

1.8.1 Az állománygyarapítás forrásai  

a) Vétel  

A vásárlás történhet:  

• jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel (Könyvtárellátótól, kiadóktól),  

• a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel, átutalással (könyvesboltokból, 

kiadói üzletekből, antikváriumoktól, magánszemélyektől).  

b) Ajándék  

Az ajándékozás mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár 

kaphat ajándékot más könyvtáraktól, tagintézményektől, egyesületektől, és 

magánszemélyektől. A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és rendelési 

kötelezettség nélkül megtarthatók. Az ajándékba kapott dokumentumok átvétele előtt az 

ajándékozóval tisztázni kell a feltételeket. A gyűjtőkörnek megfeleltetett dokumentumok 

kiválogatása csak az ajándékozó (hagyatékkezelő) engedélyével történhet meg. A 

gyűjteménybe nem illő művek jutalmazásra felhasználhatók. 

 

 1.8.2 Állományba vétel munkafolyamata  

A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumok összevetése a számítógépes 

nyilvántartással, és a gyarapítási nyilvántartásokkal (rendelési nyilvántartás, deziderátum).  

 

1.8.3 A számla (szállítólevél) és a számla összehasonlítása  

Átvételkor össze kell hasonlítani a számla (szállítólevél) tartalmát a beérkezett küldeménnyel. 

A megrendelt dokumentumok átvétele után felmerülő problémákat azonnal jelezni kell a 

szállítónak telefonon és írásban egy feljegyzés formájában. Amennyiben a számla 

(szállítólevél) és a küldemény tartalma között nincs eltérés, akkor a dokumentumot leltárba 

kell venni.  
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1.8.4 Bélyegzés  

A könyvtár állományába tartozó minden dokumentumot a könyvtári bélyegzővel le kell 

pecsételni az alábbi módon:  

• könyveknél, kiadványoknál a címlap verzóját (hátlapját), 17. oldalát, 

• időszaki kiadványoknál, folyóiratoknál a külső borítót,  

• nem nyomtatott dokumentumoknál a belső borítón ill. ha lehetséges magán a 

dokumentumot. 

 A leltári számok megkülönböztető jelzései:  

Jelzés nélküli könyv  

TK - tankönyv  

TTK - tartós tankönyv  

VK - videokazetta  

CD - audio  

CD DVD - DVD  

H - hangkazetta  

1.8.5 Előrendezés 

 Az egyedi és időleges nyilvántartásba kerülő dokumentumokat számlának megfelelő 

sorrendbe kell rendezni.  

1.8.6 Nyilvántartásba vétel  

A leltári nyilvántartás jellege szerint időleges és végleges, formája szerint egyedi és 

összesített  

1.8.7 Végleges nyilvántartás  

Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szán végleges 

nyilvántartásba kell venni. A végleges nyilvántartás számítógépes adatbázisban történik. A 

különböző típusú dokumentumokról külön-külön kell nyilvántartást vezetni. A kinyomtatott 

leltárkönyv pénzügyi okmány, nem selejtezhető. A leltárkönyvet az tagintézmény igazgatója 

hitelesíti. A számítógépes adatbázisban a megfelelő mezők kitöltésekor keletkező rekord kerül 

az állományba.  

Egy-egy számla (szállítólevél) tartalmának egyedi nyilvántartásba vétele után az állományba 

vett művek darabszámát, értékét folyamatosan göngyölítve összesíteni, majd azt záradékkal el 

kell látni ("leltárba került a címleltárkönyv ...tól-...ig tételszám alatt ... db könyv...Ft 

értékben").  
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A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése, a pénzügyi szabályoknak megfelelő 

könyvelése, a gazdasági-pénzügyi iratok (megrendelőjegyzékek, számlák, bizonylatok, 

ajándékozási jegyzékek) megőrzése az tagintézmény gazdasági vezetőjének a feladata.  

Az iratok fénymásolt példányát mint a leltári nyilvántartás mellékletét a könyvtári irattárban 

is el kell helyezni.  

 

Időleges nyilvántartás  

Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti 

időtartamra őriz meg, továbbá a periodikumok.  

Az időleges megőrzésre minősített dokumentumok körét az alábbiak tartalmazzák:  

• brosurák, alkalmi füzetek,  

• tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek,  

• tervezési és oktatási segédletek,  

• tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, rendelet- és 

utasításgyűjtemények, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi dokumentumok,  

• kötéstől függően házi olvasmányok, egyéb dokumentumok.  

A nyilvántartás formája összesített. A leltári számok megkülönböztető jelzései: BR,  

 

1.9 Az állományapasztás  

Az állományapasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi 

a gyűjteményszervezés folyamatát.  

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

 • tervszerű állományapasztás (fölös példány, duplumok, tartalmi elavulás),  

• természetes elhasználódás,  

• hiány.  

Az elavult dokumentumok selejtezése  

A válogatás csak a dokumentum tartalmi értékelése alapján történhet, leltári nyilvántartás 

alapján nem végezhető el. A kivonáshoz a könyvtárvezető kikéri, figyelembe veszi a szakmai 

munkaközösségek, szaktanárok véleményét.  

Tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot:  

• ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves 

információkhoz juttatja a tanulókat,  
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• ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek és szabványok már 

megváltoztak,  

• ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített kiadása. 

Helyismereti és muzeális értékű dokumentum elavulás címén nem törölhetők.  

A fölösleges dokumentumok kivonása  

A könyvtárban fölöspéldány keletkezik, ha:  

• megváltozik a tanterv, lekerül a tankönyv a hivatalos tankönyvlistáról.  

• változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke,  

• változik a tanított nyelv,  

• csonka többkötetes dokumentumok terheli az állományt.  

Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná 

váltak. Ezen dokumentumok kivonása a könyvtárból az esztétikai nevelés érdekében fontos 

feladat. A selejtezésnél mindig mérlegelni kell, hogy mi a gazdaságosabb, az új példány 

beszerzése vagy a köttetés. 

 Az állomány törlésének további okai, indokoltsága  

Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum:  

• elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült,  

• az olvasónál maradt,  

• leltár során hiányként jelentkezett.  

Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az állományból ténylegesen 

hiányoznak.  

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok  

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig a kártérítés 

módjától (pénzbeli vagy azonos dokumentum) függ. Ennek eldöntése a könyvtárvezető 

hatáskörébe tartozik.  

Az állományellenőrzési hiány  

Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtár vezetője csak javaslatot tehet a 

törlésre, kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása. A kivezetésre 

vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg.  

Az állományapasztás során kivont, fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra 

eladhatja. Az elszállításról a gondnok köteles gondoskodni. A dokumentumok 

eladását/megvételét igazoló bizonylat fénymásolata a törlési jegyzőkönyv mellékleteként a 

könyvtár irattárában marad.  
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A tervszerű állományapasztás során befolyt pénzösszeget térítményként a könyvtár 

állományának gyarapítására kell fordítani.  

Az állomány törlésének időbeli hatálya  

• rendszeres jelleggel évente,  

• elemi kár, vagy lopás esetén a hiány észlelése időpontjában történik.  

Az állomány törlésének dokumentálása, jegyzőkönyv 

 A selejtezendő, vagy egyéb okból törlendő dokumentumokról, típusonként és a törlés okának 

feltüntetésével jegyzéket kell készíteni.  

A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az igazgató aláírásával és az iskola 

bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik.  

A törlési jegyzékben fel kell sorolni a  

• leltári számot,  

• a mű címét, szerzőjét  

• a dokumentum nyilvántartási értékét,  

• a törlés indokoltságát.  

A számítógépes rekordokat törölni kell az állományból.  

 

1.10 A könyvtári állomány védelme  

A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű 

működtetéséért – az tagintézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül – 

anyagilag és erkölcsileg felelős.  

E kötelességből fakadóan a könyvtárosnak rendszeresen ellenőriznie kell az állomány 

hiánytalanságát, a nyilvántartások pontosságát.  

Az állományellenőrzést a 3/1975 (VIII.17) KM-PM számú együttes rendelet és az ezt 

kiegészítő együttes irányelv (Művelődési Közlöny 1978/9.száma) alapján kell végrehajtani. A 

könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény 

dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással  

Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet nem vonatkozik, nem 

leltárkötelesek. 

A könyvtár revízióját az tagintézmény igazgatója rendeli el, kivéve, ha személyi változás 

esetén az átvevő könyvtáros kezdeményezi az állományellenőrzést.  

Az állományellenőrzés típusai  
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A könyvtári állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint 

folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges.  

A teljes körű állományellenőrzés az állomány egészére kiterjed. Az időszaki leltározás közül 

minden második részleges is lehet. Ezt legalább a teljes állomány 20%-ára kell kiterjeszteni. 

Részleges állományellenőrzésre kerül sor vis maior esetén. Ekkor csak a károsodott 

állományrészt kell ellenőrizni.  

A részleges leltározásnál záró jegyzőkönyv készül, viszont a dokumentumok kivezetése a 

nyilvántartásból a következő teljes körű leltározásnál történik.  

A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért kell az ellenőrzést szorgalmi időn 

kívül elvégezni.  

A revíziót két főnek kell lebonyolítania, az egyik a könyvtáros tanár, a másik az igazgató által 

kijelölt személy.  

A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melynek rögzítenie kell:  

• az állományellenőrzés időpontját,  

• a leltározás jellegét,  

• az előző állományellenőrzés időpontját,  

• az állomány nagyságát, értékét dokumentum-típusonként,  

• a leltározás számszerű végeredményét.  

A jegyzőkönyvet a leltározásban részt vevők írják alá. A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben 

megállapított hiány il. többlet okait a könyvtár vezetője köteles indokolni. 

 

1.11 Az állomány jogi védelme  

A könyvtáros tanár felelősségre vonható a dokumentum – és/vagy eszközök hiányáért, ha:  

• bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási kezelési, használati és működési 

szabályait,  

• kötelességszegést követett el,  

• a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket.  

A könyvtáros tanár anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos 

gyarapításáért, így hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára senki nem vásárolhat. 

Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a 

dokumentum(ok) együttes megléte alapján történhet.  

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/ és technikai eszközök megrongálásával 

vagy/és elvesztésével okozott kárért.  
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A tanulók és dolgozók tanuló- és munkaviszonyának megszüntetése előtt szükséges az 

egyeztetés a könyvtári tartozást illetően. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor az anyagi 

felelősség nem a könyvtáros tanárt terheli.  

A tanulók és a dolgozók tanuló – és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző 

személyt terheli az anyagi felelősség.  

A letéti állományért a letétet kezelő személy a felelős, amennyiben az tagintézmény által 

biztosított hely vagyonvédelmi szempontból dokumentumok tárolására alkalmas.  

A könyvtár biztonsági zárának kulcsai a könyvtáros tanárnál, a tűzszekrényben és az 

tagintézmény vezetőjénél lehetnek, kulcsok más személyeknek nem adható ki.  

A könyvtáros tanár hosszan tartó betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes 

részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell.  

A könyvtári állomány fizikai védelme  

A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Tűz 

esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz.  

Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A könyvtári állomány fizikai állapotát védeni 

kell. Ennek érdekében gondoskodni kell szakszerű tárolásról, a könyvtári helyiség megfelelő 

tisztaságáról.  

Dokumentumok kölcsönzése  

A dokumentumok kikölcsönzése a Szirén könyvtári integrált rendszer kölcsönzés moduljával 

történik. 

 A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi jogait tiszteletben 

kell tartani. Nem kerülhetnek ki a könyvtárból dokumentumok kölcsönzési adminisztráció 

nélkül.  

Könyvtárhasználati szabályzat  

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. A 

dokumentumok visszaszolgáltatásának jogi biztosítéka ez, mivel a könyvtárhasználó a 

beiratkozás során ennek szabályait tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

1.12 A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek  

1.12.1 Személyi feltételek  
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A könyvtár vezetését egy főállású, egyetemi végzettséggel rendelkező könyvtáros-tanár látja 

el.  

1.12.2 Tárgyi feltételek  

A könyvtár az iskola új szárnyának tetőterében, jól megközelíthető helyen helyezkedik el. A 

helyben olvasás, könyvtári szakórák megtartása és a tanulói-tanári kutatóhelyek biztosítottak.  

A különböző típusú dokumentumok szabadpolcon, szekrényben, illetve vitrinben 

helyezkednek el. 

 a) Helyiségek száma, nagysága: olvasóterem kölcsönzési részleggel,  benne a számítógépes 

asztalok és egy raktárhelyiség 

b) A helyiségek berendezése, felszereltsége  

• A könyvtár funkciójának megfelelő fából készült könyvespolcokkal és könyvtári bútorzattal 

(katalógusszekrény, folyóiratállvány, kölcsönző asztal), van felszerelve.  

• Az olvasóteremben egyszerre 20-28 fő elhelyezésére, foglalkoztatására alkalmas.  

• A helyiségekben olvasóasztalok, számítógépasztalok, székek és fotelek kerültek 

elhelyezésre.  

o Technikai felszereltség - 9 db asztali számítógép -1 db fénymásoló-nyomtató - 1 db 

vezetékes telefon –  

c) A könyvtári állomány tagolása  

A helyben olvasás, könyvtári szakórák megtartása és a tanulói-tanári kutatóhelyek 

biztosítottak.  

Az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a használói igényekhez. A különböző 

típusú dokumentumok szabadpolcon helyezkednek el.  

A kölcsönözhető állomány elhelyezése:  

• szépirodalom betűrendi jel ( Cutter-szám) szerint raktározva szabadpolcon,  

• szakirodalom szabadpolcon ETO-szakrend szerinti raktári jelzettel ellátva.  

• tankönyvek tantárgyankénti elhelyezés szerint.  

Kézikönyvtár dokumentumai csak helyben használhatók.  

A multimédiás részleg dokumentumait csak a szaktanárok használhatják ill. kölcsönözhetik. 

Az iskola oktató-nevelő munkáját segítik a kihelyezett állományrészek, letétek. A letétek a 

könyvtárból tanterembe, szertárba, egyéb iskolai helyiségbe kihelyezett állományrészek. Letét 

található:  

 • nyelvi szaktanteremben,  

• informatika szaktanteremben,  
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A letétekért felelős személyek anyagilag felelnek az átvett állományért, ezt aláírásukkal 

igazolják az átvett könyvek listájával. 

 

1.13 Az állomány feltárása  

• Az iskolai könyvtár katalógusa: SZIRÉN integrált könyvtári rendszer 

• A cédulakatalógus fejlesztése megszűnt a számítógépes katalógus megjelenése után 

 

 1.14 A könyvtár szolgáltatásai  

• A könyvtár elsődleges feladata, hogy tanítási napokon biztosítsa használói (tanulók, 

pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív 

alkalmazottak) számára a könyvtárhasználat jogát, megfelelő időpontban a nyitva tartása,  

• a könyvtár gyűjteményének, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos 

helyben használata,  

• a könyvtár-pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák megtartása, 

közreműködés a könyvtárra épülő szakórák előkészítésében és megtartásában, 

 • olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat módjáról, a 

könyvtár gyűjteményéről, irodalomkutatás, témafigyelés, pedagógiai szaktájékoztatás, 

közhasznú, közérdekű tájékoztatás stb.),  

• felkérés esetén, a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztató 

stb.) szervezésében, megtartásában való részvétel.  

 • számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

• a tartós tankönyvek nyilvántartása és kölcsönzése.  

• a könyvtár nyitva tartását úgy kell megtervezni, hogy a képzési időben és a tanítási órát 

követően biztosítani tudja a könyvtárhasználat, könyvtárra épülő szaktárgyi órák és egyéb 

foglalkozások zavartalan megtartását, az óravezetéshez szükséges könyvek és egyéb 

dokumentumok kölcsönzését, és lehetőséget adjon az egyéni, csoportos olvasótermi helyben 

használatra, tájékozódásra, tanulásra, kölcsönzésre.  

• A könyvtár nyitva tartását az iskola összesített órarendjében fel kell tüntetni. A könyvtáros 

tanár a tantestület tagja, és a kötelező óraszáma ( 26 óra), megfelel a könyvtár nyitva 

tartásának. A könyvtárhasználati órákat ezen belül kell szervezni.  

• A csoportos foglalkozások megtartásához előre meg kell tervezni a könyvtár órabeosztását, 

hogy a tartalmi és technikai előkészítésük biztosítható legyen.  

• Az osztályok, a tanulócsoportok részére a könyvtáros-tanár foglalkozásokat tart.  
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• Könyvtári dokumentumok kölcsönzése.  

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

Dokumentumot kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba való rögzítéssel szabad, amely 

számítógéppel történik. Ha egy diák tanulói jogviszonya megszűnik, az osztályfőnök mielőtt 

kiadja a bizonyítványt, köteles a könyvtárból igazolást kérni, hogy a diáknak nincsen 

könyvtartozása. Elveszett vagy megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy hibátlan 

példánnyal vagy a könyvtár számára más, a gyűjtőkörbe tartozó dokumentummal pótolni 

vagy a dokumentum beszerzési értékét megfizeti az iskolának. 

 

1.15 A könyvtár működése  

1.15.1 Könyvtárvezetői teendők:  

a) Tervező munka  

• az tagintézményben a helyi pedagógiai program, a NAT követelményeinek figyelembe 

vételével a könyvtár-pedagógiai tantervének kidolgozása,  

• a könyvtár éves munkatervének elkészítése, mely tartalmazza az alábbi főbb feladatokat:  

• az állomány gyarapításra és feltárására vonatkozó elgondolásokat  

• könyvállomány tervszerű apasztását és az apasztásra vonatkozó feladatokat,  

• a könyvtárhasználati órákat és könyvtári rendezvényeket,  

• a tanév időarányos könyvtári feladatait,  

• a könyvtár gazdálkodási tervének elkészítése,  

• a tanév könyvtári munkájáról beszámoló és statisztikák készítése,  

• részvétel a könyvtárat érintő tagintézményi döntések előkészítésében.  

b) Könyvtári dokumentáció készítése, irattár kezelése  

A könyvtár az alábbi nyilvántartásokat vezeti:  

• tankönyvnyilvántartás  

• brosura nyilvántartás  

• egyéb dokumentumok nyilvántartása (audiovizuális dokumentumok,CD-ROM-ok, 

számítógépes dokumentumok)  

• számítógépes kölcsönzési nyilvántartás,  

• dokumentumok számítógépes nyilvántartása,  

c) Szervezői feladatok  

• könyvtárhasználati célok megvalósítása érdekében könyvtári rendezvények szervezése  

• könyvtárban megtartandó szaktantárgyi órák és iskolai rendezvények segítése,  



Tatabányai Szakképzési Centrum                                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi                                                     2020. 

Technikum és Szakképző Iskola                      - 59 - 

• könyvtár berendezéseinek, felszereléseinek karbantartásának, a takarítás rendjének 

megszervezése. 

 

 1.16 Záró rendelkezések  

1) A könyvtár az iskola szerves része.  

2) A Könyvtár Működési Szabályzata az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatának 

mellékletét képezi.  

3) Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben az érvényben lévő jogszabályokat kell 

érvényre juttatni.  

4) A Könyvtár Működési Szabályzatának aktualizálása, karbantartása az iskola igazgatójának 

a feladata.  

5) A Könyvtár Működési Szabályzatát mindenki által hozzáférhető helyen kell elhelyezni.  

Tatabánya, 2015.szeptember 1.  

 

 

1.17 Mellékletek:  

1. melléklet: Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

2. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat 

3. melléklet: A számítógép használat rendje a könyvtárban 

4. melléklet: Tankönyvtári szabályzat 

 

1. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata  

 A gyűjtőkör indoklása  

A Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 

Szakgimnáziuma, és Szakközépiskolája Könyvtára könyvtári állományának gyűjtését az 

alábbiak szerint kell végezni.  

A könyvtár gyűjtőkörét az tagintézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által 

elfogadott Pedagógiai Program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.  

A Gyűjtőköri Szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a Pedagógiai 

Program megvalósításához.  

Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja 

által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni, amely meghatározza a könyvtár 
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alapfunkcióját. Az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek, ezért a Gyűjtőköri 

Szabályzatnak rögzítenie kell az egyes állományrészek speciális sajátosságait. A 

dokumentumok kiválasztása, pedagógiai felhasználása ill. ennek megtervezése, 

megszervezése a könyvtáros tanár és a nevelőtestület együttműködését igényli.  

Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan 

információhordozókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka 

folyamatában.  

A könyvtár az iskola egész életét átszövi. A magyar, informatika és osztályfőnöki órákon 

jelenik meg a könyvtárhasználatra nevelés, mint részműveltségi terület. Az informatika 

tantárgyon belül tömbösítve jelenik meg a könyvtárhasználati óra. Emellett a forrásalapú 

ismeretszerzésre nevelés a könyvtáros tanár mellett az egész nevelőtestület feladata.  

Az információhordozókkal való megismerkedés, a szellemi munka technikáinak alkalmazása 

mind segíti tanulóinkat abban, hogy formálódjék a későbbi önképzésre való igényük. Célunk 

nem az, hogy tanulóink ismereteket halmozzanak fel, hanem az, hogy alkotó részesei 

legyenek az ismeretszerzésnek és feldolgozásnak, s ezzel mind kreativitásuk, mind 

önállóságuk fejlődjék. 

 Emellett a könyvtár a szabadidő eltöltésének is egyik legjobb eszköze, a tanulók aktív 

pihenésében is fontos szerepet játszik. A könyvtár sokoldalúan igyekszik biztosítani a hátteret 

a tanárok igényeihez, tanulóink látókörének tágításához és nem utolsó sorban a teljes ember 

neveléséhez.  

 

Az iskolai könyvtári állomány gyűjtőkörét meghatározó tényezők  

 A gyűjtőkör meghatározásánál az iskola pedagógiai programjából kell kiindulni és fel kell 

mérni a külső források használatának lehetőségét 

 

Az iskolai könyvtár feladataival összefüggő gyűjtési tevékenység 

 Az oktatási tagintézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az iskola 

pedagógiai programjában meghatározottak szerint az iskolai könyvtár az alábbi szempontok 

szerint gyűjti állományát:  

Fő gyűjtőkör  

Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan 

információhordozókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka 

folyamatában.  
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A könyvtár alapfunkciójából adódó feladatinak megvalósítását segítő magyar nyelven 

megjelenő dokumentumok tartoznak az állomány fő gyűjtőkörébe.  

• a kézi és segédkönyvek,  

• a helyi tantervben meghatározott házi olvasmányok,  

• az óravezetés keretében munkáltató eszközként használatos művek  

• a tanítást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók.  

Részletezve:  

• pedagógia, a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,  

• általános lexikonok, enciklopédiák,  

• a tudományok, a kultúra a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű és 

középszintű elméleti és történeti összefoglalói,  

• szaktudományok kézikönyvei, lexikonjai, monográfiái, bibliográfiái, szótárai,  

• az iskolai szaktantárgyak legújabb eredményeit összefoglaló művek,  

• középiskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek, kézikönyvek,  

• több éven keresztül használható tartós tankönyvek,  

• a tantervben megjelölt házi olvasmányok, ajánlott irodalom,  

• a világirodalom klasszikusainak és a magyar irodalom klasszikusainak gyűjteményes 

munkái 

• a mai magyar irodalomból a kritikailag értékes és pedagógiailag hasznos művek,  

• a kortárs világirodalom értékes és pedagógiailag hasznos művei,  

• az iskola és a könyvtár működésével kapcsolatos ügyviteli, jogi dokumentumok, törvények, 

közlönyök,  

• az iskolai hagyományok őrzését szolgáló művek,  

• az iskola kiadványai,  

• iskolatörténeti dokumentumok,  

 • könyvtári szakirodalom,  

• Komárom-Eszteregom megyére, s annak városaira, településeire vonatkozó helyismereti, 

helytörténeti kiadványok,  

• audiovizuális, számítógéppel olvasható dokumentumok,  

• oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó folyóiratok.  

 

Mellék gyűjtőkör  



Tatabányai Szakképzési Centrum                                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi                                                     2020. 

Technikum és Szakképző Iskola                      - 62 - 

A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek megvalósítását a mellék gyűjtőkörbe 

sorolt dokumentumok adják. 

 Részletezve:  

• a tananyagot kiegészítő, vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom, tankönyv,  

• a tanulók érzelmi életére pozitívan ható értékes ifjúsági szórakoztató ismeretközlő, szép-

irodalom,  

• a sokoldalú szemléltetés és gyakoroltatás céljainak megfelelő művek,  

• a pedagógusok ön- és továbbképzését segítő határtudományok,  

• a NAT-ban tantárgyként külön nem szereplő, de megjelenő részműveltségi területek szak-

irodalma,  

• a pedagógia határterületei,  

• könyvtári propaganda kiadványok.  

 

Gyűjtés szintje és mélysége  

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti anyagát. 

 Kézikönyvtári állomány  

Az iskolai könyvtárban gyűjteni kell a műveltségi területek alapdokumentumait az életkori 

fokozatok figyelembevételével.  

Teljességre törekvően kell gyűjteni:  

• általános és szaklexikonok,  

• általános és szakenciklopédiák,  

• szótárak, fogalomgyűjtemények,  

• kézikönyvek, összefoglalók,  

• adattárak, atlaszok, tankönyvek,  

• a tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok, napilapok,  

• nem nyomtatott ismerethordozók (AV, CD, CD-multimédia, DVD stb.) közül a 

tantárgyaknak megfeleltetett féleség.  

Ismeretközlő irodalom  

Teljességre törekvően kell gyűjteni:  

• az érettségi vizsga, a szakképesítő vizsga, és a felvételi tantárgyak követelményrendszerének 

megfeleltetett középszintű irodalmat.  

• közismereti és szakmai tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott 

olvasmányokat, 
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• a munkáltató eszközként használatos dokumentumokat.  

Ennek optimális mértéke egy tanuló- csoportnyi létszám.  

 

Válogatva:  

• helytörténeti műveket,  

• a NAT-hoz kapcsolódó kiegészítő szakirodalmat, az oktatásban érintett határtudományokat  

Szépirodalom  

Teljességre törekvően kell gyűjteni az alapvizsga és az érettségi vizsga 

követelményrendszerének megfeleltetett 

• házi- és ajánlott olvasmányokat,  

• teljes életműveket,  

• nemzeti antológiákat,  

• népköltészeti irodalmat.  

 

Válogatva:  

• a tanított nyelvek olvasmányos irodalmát.  

 

Pedagógiai gyűjtemény  

A gyűjteménybe a pedagógia szakirodalom és határtudományok dokumentumai tartoznak. T 

Válogatva kell gyűjteni:  

• pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, fogalomgyűjteményeket, 

szótárakat,  

• pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat, dokumentumgyűjteményeket,  

• a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges 

szakirodalmat,  

• a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát,  

• az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat,  

• az iskola által megjelentetett dokumentumokat.  

• a könyvtári feldolgozó munka szabályait, szabályzatait tartalmazó segédleteket,  

• az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat,  

 

Hivatali segédkönyvtár  

A teljesség igényével kell gyűjteni:  
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• az iskola pedagógiai dokumentációi,  

• pályázati munkákat,  

• iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja,  

• kísérleti dokumentációkat.  

• Iskola dolgozóinak alkotásait  

 

2. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT  

 

A Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Könyvtára iskolai könyvtár.  

 

1.17.2.1 A könyvtár használói köre  

Az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói. Az iskola tanulói 

nyilvántartása alapján (KIR), minden tanulói jogviszonnyal rendelkező diák beiratkozott 

olvasója a könyvtárnak. A beiratkozás és a könyvtárhasználat számukra ingyenes.  

A könyvtáros a beiratkozó adatait számítógépes nyilvántartásba veszi, azokat csak az 

olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz használja fel.  

Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.  

A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a 

könyvtáros-tanárt.  

A nyugdíjba vonuló vagy más okokból az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött 

dokumentumokat az tagintézményből való eltávozásuk előtt leadják. .  

A könyvtárhasználót a következő szolgáltatások illetik meg: 

- a könyvtár megtekintése  

- az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata  

- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  

- csoportos könyvtárhasználati foglalkozások  

- adott könyvtári rendezvények látogatása 

- meghatározott számú dokumentum kölcsönzése meghatározott időre  

- könyvtárközi kölcsönzés bonyolítása  

- kölcsönzés alatt lévő dokumentumok előjegyzése, hosszabbítása  

 

1.17.2.2 A könyvtárhasználat módjai  
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 helyben használat 

 kölcsönzés  

 csoportos használat  

Helyben használat  

A helyben használat tárgyi és személyi feltételeit az iskola, szakmai feltételeit a könyvtáros -

tanár biztosítja.  

Szakmai segítséget kell adni:  

• az információhordozók közötti eligazodásban,  

• az információk kezelésében,  

• a szellemi munka technikájának alkalmazásában,  

• technikai eszközök használatában.  

A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell 

rögzíteni.  

A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

• az olvasótermi kézikönyvtári állományrész,  

• a folyóiratok,  

• audiovizuális anyagok,  

• számítógépes dokumentumok,  

• tanügyi dokumentumok,  

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

 Kölcsönzés szabályai  

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. 

A dokumentumok kölcsönzése informatikai eszközökkel történik, a SZIRÉN könyvtári 

integrált rendszerek használatával. A kölcsönzés, illetve a visszahozatal tényét az olvasó a 

helyszínen a számítógép monitorján ellenőrizheti.  

Minden beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre.  

A kölcsönözhető állomány a könyvtárban található szabadpolcokról kiválasztható.  

A kölcsönzéshez a könyvtáros segítségével egyszerű és összetett kereséseket lehet igényelni a 

könyvtári közös katalógusokban, adatbázisokban és a helyi állomány (SZIRÉN) 

adatbázisában.  

A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:  
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• Kölcsönözhetők,  

• részlegesen kölcsönözhetők,  

• csak helyben használhatók.  

A könyvtárból egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető. Kivételt képeznek a 

rászorultsági alapon ingyen tankönyvre jogosult tanulók, akik a tankönyvcsomagot könyvtári 

kölcsönzéssel kapják meg.  

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos 

szabályokat a könyvtári SzMSz 3.sz. melléklete tartalmazza.  

A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési időtartama: 8 hét.  

Hosszabbítás 2 alkalommal kérhető. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetőek. 

A szaktanárok dokumentumszükséglete és kölcsönzési ideje a tanítandó anyag és a tanév 

függvénye. A pedagógusok részére tartós használatra kiadott könyvek kölcsönzési határideje 

minden tanév utolsó tanítási napja. Az iskola pedagógusai a tanév során egy-egy 

tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az anyagrész feldolgozásához 

szükséges ideig használhatják.  

Az tagintézmény állományából eltávozó olvasó könyvtári tag (diák, tanár, technikai, 

adminisztratív dolgozó), tartozásait köteles elrendezni távozása előtt, s azt a könyvtárossal 

igazoltatni.  

A tartós tankönyvet igénylő diákok részére a kölcsönzési határidő minden tanév utolsó napja, 

végzős diákok esetén a szóbeli érettségi első napja, illetve a szakmai szóbeli vizsga első 

napja.  

A könyvtár berendezéseit, könyveit és egyéb dokumentumait csak rendeltetésszerűen szabad 

használni. Azok meglétére és épségére valamennyi olvasó köteles vigyázni.  

A könyvtárba behozott táskát, kabátot a bejárat melletti fogasokon kell elhelyezni.  

A könyvtárban a csendes tanulás, művelődés, olvasás lehetőségét biztosítani kell minden 

könyvtárhasználónak.  

A könyvtárban a hangos beszéd és telefonálás nem megengedett.  

A könyvtári tartozásokkal köteles az olvasó a lejárati határidőig, valamint az iskola 

valamennyi tanulója a tanév utolsó tanítási napjáig elszámolni.  

A kölcsönzési határidőt be nem tartóknak új könyv addig nem kölcsönözhető, amíg a kint 

lévőket vissza nem adták.  

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/és a technikai eszközök megrongálásával 

vagy/és elvesztésével okozott kárért.  



Tatabányai Szakképzési Centrum                                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi                                                     2020. 

Technikum és Szakképző Iskola                      - 67 - 

A kölcsönzött könyvek megrongálása, vagy elvesztése esetén a kölcsönző a kárt köteles 

megtéríteni.  

• új könyv esetén a beszerzési értéknek megfelelően, 

• illetve ugyanazon műnek egy másik kifogástalan állapotban lévő példányával,  

•  használt könyv esetén a beszerzési érték 50%-ával 

• illetve egy a könyvtári kölcsönzésre alkalmas, vagy a könyvtár számára szükséges más 

művel pótolni.  

Könyvtárközi kölcsönzés szabályai  

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, 

könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi meg az olvasó számára. A könyvtárközi kölcsönzéssel 

kért dokumentumok használatának feltételeit mindenkor a kölcsönadó könyvtár szabja meg, s 

a postaköltség térítése az olvasót terheli.  

Az olvasó számára más könyvtáraktól kért dokumentumot az olvasó köteles a kölcsönadó 

könyvtár által előírt módon kezelni (fokozott védelem, a határidő betartása).  

A könyvtár által más könyvtárnak kölcsönadott dokumentumok kölcsönzési határideje három 

hét.  

Csoportos használat  

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök, versenyzők részére a könyvtáros-tanár, az 

osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, korrepetálást, foglalkozást 

tarthatnak.  

A könyvtáros-tanárnak szakmai segítséget kell adnia a szakórák, foglalkozások 

megtartásához.  

A könyvtár órarendszerű tanítás vagy/és értekezlet számára csak indokolt esetben vehető 

igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.  

 

1.17.2.3 A könyvtár egyéb szolgáltatásai:  

 Egyéb szolgáltatások:  

• Információszolgáltatás,  

• Internethasználat ,  

• állományfeltáró eszközök használata,  

• információ a könyvtár szolgáltatásairól,  

•témafigyelés,  

• irodalomkutatás,  
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• ajánló bibliográfia készítése,  

• letétek telepítése,  

• a könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények megszervezése, 

lebonyolítása,  

• a könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése, 

majd azok kölcsönzése,  

 

1.17.2.5 A könyvtár nyitva tartási rendje  

Hétfő: 07:30 – 13:20  

Kedd: 07:30 – 13:20 

Szerda: 07:30 – 12:30 

Csütörtök: 07:30 – 14:20 

Péntek: 07:30  – 12:00 

 

 

 

3.sz. melléklet A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLAT RENDJE A 

KÖNYVTÁRBAN  

• A könyvtárba beiratkozott olvasók ingyen használhatják a számítógépeket, az Internet 

szolgáltatásait a nyitvatartási időben. 

Óraközi szünetekben kizárólag iskolai feladataik elvégzésére használhatják az internetet. 

Amennyiben lyukas órája van a tanulónak, vagy felmentett az órán, a könyvtárban 

tartózkodhat és használhatja a számítógépet.  

• A számítógép használatánál mindenképpen előnyt élvez az, aki iskolai feladatát végzi 

(kiselőadásra, versenyre készülés, bemutató készítése stb.), információt keres az internetről. A 

könyvtár azért van, hogy segítse a tanulást, az órákra való felkészülést, anyaggyűjtést és a 

házi feladat megoldást.  

• Aki nem a fenti célokra használja a számítógépeket, az köteles átadni a helyét a tanulni 

vágyóknak.  

• A számítógép mellett hangoskodni – és ezzel az olvasókat zavarni – nem szabad! Zenét 

hallgatni kizárólag fülhallgatón keresztül lehet.  

• A könyvtárban tanúsított viselkedés beleszámít az iskolai magatartás jegybe!  

• A könyvtárban, különösen a számítógépek mellett, enni, inni tilos!  
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• A jó ízlésnek nem megfelelő oldalak látogatása megrovást von maga után.  

• A gépeket átállítani, programokat rátelepíteni, jelszót rátenni nem szabad!  

• A munka végeztével az alkalmazást be kell zárni, de a gépeket nem kell kikapcsolni.  

• Ha használat során bármilyen nehézség (üzemzavar, meghibásodás) támadna, azonnal 

jelezni kell a könyvtárosnak.  

• Az okozott károkért anyagilag a számítógépet használó a felelős! 

 

4.  melléklet  Tankönyvtári szabályzat  

Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:  

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (a továbbiakban: Ntt. 

vagy tankönyvtörvény)  

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (továbbiakban: 

tankönyvrendelet)  

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 

közreműködők kijelöléséről  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről  

 

Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan 

felülvizsgál és frissít. Tankönyvrendelést a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (www.kello.hu) elektronikus felületén lehet leadni. A 

Tankönyvtári szabályzat szorosan kapcsolódik az iskolai SZMSZ Iskolai Tankönyvellátás 

rendje c. fejezethez.  

Az iskola a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:  

A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és 

csökkentésére, továbbá az iskola tankönyvrendelés teljesítésére. Az iskolai tankönyvellátás 

rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente – az iskola igazgatója 

határozza meg. A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója Hirdetmény útján 

tájékoztatja a Szülői Szervezetet, a Diákönkormányzatot és kikéri véleményüket a 

tankönyvellátás rendjének meghatározásához.  

A javaslataikat, észrevételeiket írásban az igazgatónak nyújthatják be az érintettek.  
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Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok a tanév elején ingyenesen megkapott, az iskolai 

könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra.  

Az iskola tanulói kötelesek az ingyenesen felvett tankönyveket tanulmányi idejük végén, 

tanulói jogviszonyuk megszűnte után, visszaszolgáltatni az iskolának. Ezeket a tankönyveket 

- a munkatankönyvek kivételével - minden tanuló köteles visszaadni az iskolai könyvtárnak 

az alábbi időpontig:  

10 2 9-11. évf.: a tanév utolsó tanítási napja  

Végzős évfolyamok: 12. évf.: szóbeli vizsga első napja  

A könyvtáros-tanár feladata ezekből biztosítani a következő tanév tankönyvkészletét. A 

megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag az iskola 

tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. A könyvtárba bevételezett tankönyveket a 

diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre 

vonatkozó szabályok alapján használják.  

Tartós tankönyv fogalma: tartós tankönyvek azok a dokumentumok, amelyek több tanéven 

keresztül használható tankönyvek (kemény borítós), segédletek: kézikönyvek, szótárak, 

kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények.  

Az egy tanévre szóló tankönyvek, munkatankönyvek, feladatlapok nem minősülnek tartós 

tankönyvnek.  

 

Az ingyenes tankönyvek csoportjai:  

1. csoport: 2-4 évig használt tankönyvek, ide tartozik:  

• Középiskolai történelmi atlasz;  

• Középiskolai földrajzi atlasz;  

• Négyjegyű függvénytáblázat;  

• Feladatgyűjtemények,  

• Irodalmi szöveggyűjtemények;  

2. csoport: Meghatározott tanévre szóló tankönyvek (1, 2 esetleg 3 évig használatos 

tankönyvek) 

3. csoport:  

Munkafüzetek, munkatankönyvek, amelyekben kitöltendő írásbeli feladatok vannak.  

 

A kölcsönzés rendje:  
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1. csoport: 2- 4 évre lehet kikölcsönözni, ill., akkor kell visszahozni a könyvtárba, amikor 

a tanulói jogviszony megszűnik, illetve ha az oktatás az adott tankönyvből megszűnik.  

2. csoport: 1 évre (vagy ahány évre a tankönyv szól) lehet kikölcsönözni, ill. szaktanári 

javaslat alapján ezt meg lehet hosszabbítani, amíg az oktatás az adott tankönyvből folyik. 

3. csoport: A jogosult tanulók aláírásukkal igazolják azok használatba vételét.  

 

A kölcsönzés ideje: 

 • Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év,  

• Egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-től június 15-ig,  

• A tanuló köteles az adott tanév utolsó tanítási napjáig leadni tankönyveit, ez időpont 

után írásbeli felszólítás, a könyvek kifizetésére kötelezhető.  

 

A nyilvántartás rendje:  

Az 1. csoport tankönyveit nyilvántartásba kell venni.  

Állandó leltárba kell venni a kézikönyveket, szótárakat, atlaszokat, szakkönyveket, 

keménykötésű házi és ajánlott olvasmányokat, CD-ket, videókat. 

 A 2. csoport tankönyveit időleges Br betűjelzettel ellátott nyilvántartásba kell venni a 

puha kötésű, kis terjedelmű tankönyveket, tanári segédleteket.  

A 3. csoport tankönyvei nem kerülnek nyilvántartásba, a diák átvételi elismervénnyel 

igazolja annak használatba vételét.  

Elhelyezésük  

A tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése az állomány többi 

részétől elkülönülten történik. A tartós használatra szánt segédletek nyilvántartása és 

kölcsönzésbe adása a könyvtáron keresztül történik.  

A tankönyvek és segédletek átvételét a tanuló aláírásával köteles igazolni.  

A könyvtár működése és a feladat időben történő elvégzése érdekében a tartós használatra 

szánt tankönyvek és segédletek kölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén 

kerül sor.  

Kártérítés módja  

A könyvtárhasználó (kiskorú esetén a szülő) a könyvtári dokumentumokban okozott 

gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot 

nem hozza vissza az előírt határidőre, a magasabb jogszabályokban előírt módon és 

mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető.  
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A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros-tanár javaslata alapján az iskola igazgatója 

határozza meg.  

Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenés esetén.  

Az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés rendje : 

A tanuló a támogatásként kapott, használatra átvett, új ingyenes tankönyvet köteles 

megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ezek a dokumentumok az iskola tulajdonát 

képezik, ezért hibátlan állapotban (szándékos rongálás, firkálás, kiemelés, kivágás, 

szakadás stb. nélkül) a tanév végén szankciók nélkül visszaadhatók. Amennyiben a 

dokumentum visszaadáskor további használatra a kölcsönző hibájából nem alkalmas, vagy 

a család szeretné megtartani, azt az alábbiak szerint teheti:  

Az elhasználódás mértéke :  

• első tanév végére legfeljebb 25 %-os,  

• második tanév végére legfeljebb 50%-os,  

• harmadik év végére legfeljebb 75%-os,  

• negyedik év végére 100%-os lehet.  

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár 

feladata. Vitás esetben az igazgató dönt.  

Abban az esetben, ha az elhasználódás, rongálás mértéke a megengedettnél indokolatlanul 

nagyobb, akkor a rongálódás idejére érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételárnak 

(beszerzési ár) megfelelő hányadát kell fizetnie, illetve az adott tankönyv megegyező 

kiadású példányával pótolni.  

• első tanév végére legfeljebb 75 %-os,  

• második tanév végére legfeljebb 50%-os,  

• harmadik év végére legfeljebb 25%-os.  

Az elvesztett tankönyveket a diákok a beszerzési ár 100 %-ával kötelesek megtéríteni, 

illetve az adott tankönyv megegyező kiadású, jó állapotú példányával pótolni.  

Ha a tankönyv ára nem állapítható meg, a könyvtáros tanár becsült árat alkalmaz. Erre 

nézve a könyv fénymásolatának lehetséges költsége az irányadó.  

A tankönyv árának megállapításakor felmerülő vitás kérdésekben az igazgató dönt. 

 A behajthatatlan és a pénzben megtérített követeléseket, valamint a rendeltetésszerű 

használat során elhasználódott dokumentumokat tagintézményvezetői engedéllyel 

tanévenként le kell selejtezni.  
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A rongálás mértékét mindig az iskolai könyvtáros méri fel, és dönti el, hogy az adott 

tankönyv használható-e még a következő évfolyamokon , vagy sem.  

A térítési díjat az iskolai könyvtár újabb tankönyvek beszerzésére fordítja.  

Egyéb rendelkezések 

 Az ingyenesen megkapott tankönyveket a tanulók beköthetik, és minden lehetséges 

módon védeniük kell az elhasználódástól, azokba beleírni, aláhúzni a szöveget, 

szövegkiemelőt használni nem lehet. (Kivéve természetesen a 3. csoport könyveit.)  

A térítési díj megállapítása a könyvtári nyilvántartás alapján történik, és az iskolai 

könyvtáros végzi. A diák (ill. gondviselője) a tankönyv ellenértékét tartalmazó csekket 

köteles befizetni az iskola számlájára legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig.  

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok, ill. szüleik dönthetnek úgy is, hogy nem a 

könyvtári állományból kölcsönzik ki a szükséges tankönyveket, hanem megveszik azokat. 

A diák (ill. a szülő) a tankönyvrendelés előtt köteles eldönteni, és arról írásban 

nyilatkozni, hogy mely könyveket kéri az iskolai könyvtárból, ill. mely könyveket veszi 

meg, későbbi módosításra már nincs lehetőség. Az ily módon megvásárolt tankönyvekre 

természetesen nem vonatkoznak a könyvtári szabályok.  

Az elhasználódott, lecserélt tankönyveket papírként kell elszállíttatni, az ezért kapott 

összeget a könyvtár fejlesztésére kell fordítani  

Az iskola tanulói az ingyenes tankönyvek átvételekor aláírásukkal igazolják, hogy 

átvették a tankönyveket, és hogy jelen szabályzat minden pontját önmagukra nézve 

kötelezőnek elismerik.  
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Melléklet 2.: 

A Tatabányai Szakképzési Centrum 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 

Technikum és Szakképző Iskola 

diákönkormányzata 

szervezetei és működési szabályzata 

 

I. Bevezető rész  

1.) Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, 

Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola diákönkormányzatának összes 

tagjára érvényes.  

 2.) Minden tag a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott szabályokat a diák-

önkormányzati tagság megkezdésekor tudomásul veszi, tudomásul vételét aláírásával igazolja.  

 3.) A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek 

ismernie kell, ezért egy példánya megtekinthető:  

- az iskola könyvtárában  

- az iskola tanári szobájában  

- a diákönkormányzatot segítő oktatónál   

- az iskola igazgatójánál  

- az iskola általános igazgatóhelyettesénél  

- az iskola honlapján  

- az iskolai irattárban.  

  4.) Szervezeti és Működési Szabályzatról, annak tartalmával és értelmezésével kapcsolatban, 

minden érintett tájékoztatás kérhet az a diákönkormányzat bármely tagjától és a 

diákönkormányzatot segítő tanároktól.  

  5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatot és annak módosítását a diákönkormányzat készíti 

el az alábbiak szerint:  

- A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetet készít.  

- A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét átadja az oktatói testület tagjainak, valamint 

az osztályképviselők útján eljuttatja az osztályokhoz.  
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- Az osztályok az osztályképviselőkön keresztül eljuttatják a véleményüket a 

diákönkormányzathoz. A tantestületi véleményeket az igazgató vagy a segítő tanár átnyújtja a 

diákönkormányzat vezetőjének.  

- A Diákönkormányzat a vélemények figyelembevételével elkészíti a végleges tervezetet.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48.§ és 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ alapján működik. Ennek értelmében a választó 

tanulóközösség fogadja el, és az oktatói testület hagyja jóvá. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogsértő, vagy ellentétes az iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatával, illetve Házirendjével. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő 30 napon belül 

nyilatkoznia kell. A Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak 

kell tekinteni, ha  az oktatói testület 30 napon belül nem nyilatkozik.  

  6.) Az Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti az iskola 

igazgatója, az oktatói testülete vagy az osztályok. A módosító javaslatot írásban kell átadni a 

diákönkormányzat bármely képviselőjének vagy a diákönkormányzatot segítő tanárnak. A 

beterjesztett javaslatról a diákönkormányzat 30 napon belül dönt. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítását az 5. pontban meghatározott módon kell végrehajtani.  

  7. Az újonnan elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatról minden képviselőnek 

tájékoztatnia kell az osztályát, melyet az osztályfőnökkel egyeztetett időpontban 

osztályfőnöki órán kell megtennie.  

 8.  )      A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alkalmazása során szerzett 

tapasztatokat a diákközgyűlésen napirendre kell tűzni.  

     

II. A diákönkormányzat céljai  

1) A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé 

teszi, hogy a diákok jogai és közös érdekei maradéktalanul érvényesüljenek.  

2) A diákönkormányzat további célja, hogy jó hangulatot, jó közösséget teremtsen az 

iskolában. Ennek megfelelően szervezi rendezvényeit, programjait.  

   

III. A diákönkormányzat jogai  

1. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:  

a) saját működéséről  

b) hatáskörei gyakorlásáról 



Tatabányai Szakképzési Centrum                                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi                                                     2020. 

Technikum és Szakképző Iskola                      - 76 - 

c) egy adott tanévben egy tanítási nélküli munkanap programjáról 

d) a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről  

e) a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) tanuló vezetőjének (felelős 

szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról  

  2. A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:  

a)   az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat bizonyos pontjaiban  

b)  a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor  

c)  a Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor  

d)  az iskolai adatkezelési szabályzat megalkotásakor illetve módosításakor  

e)  az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet (iskolai büfé) nyitva tartási rendjének a 

megállapodásában történő meghatározásához.  

  3. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. (Szakmai program)  

  4. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:  

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál  

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához  

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez  

- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához  

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához  

- külön jogszabályban meghatározott ügyekben.  

  5. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.  

 6. A diákönkormányzat 3 fő (elnök, alelnök és érdekvédelmi felelős, vagy az általuk 

megbízott személy) képviselőt küldhet a szülői választmány üléseire.  

  7. A diákönkormányzat véleményt mond az iskolai minőségirányítási program, és az iskolai 

szakmai program megalkotásakor  

  8. A diákönkormányzat véleményt mond fegyelmi eljárás során. 

  9. A diákönkormányzat jogainak megsértése esetén 15 napon belül a fenntartóhoz 

törvényességi kérelmet nyújthat be. A fenntartó döntése ellen bírósághoz fordulhat.  

  10. A diákönkormányzat véleményt mondhat az iskola megszüntetésével, átszervezésével, 

feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 

meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával kapcsolatban. 
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  IV. A diákönkormányzat felépítése  

1. A diákönkormányzat tagjainak választása:  

a) A diákönkormányzat tagjainak választása osztályonként történik.  

b) A diákönkormányzat tagjait az osztályok választják. Minden osztálynak joga van 

osztályképviselőt delegálni a diákönkormányzatba, beleértve a szakképző évfolyamokat is. A 

képviselők száma osztályonként min. 1 fő, maximum 4 fő. Az osztályok az 

osztályképviselőket egyszerű többséggel választják.  

c) Csak olyan személy állítható osztályképviselőnek, aki vállalja a jelöltséget.  

d) A választásból senki sem zárható ki sem tanulmányi, sem fegyelmi, sem semmilyen más 

okból.  

e) A jelölteknek tekintettel kell lenniük más jelöltek személyiségjogaira (nem lehet negatív 

kampány).  

f) A választásokat titkosan kell bonyolítani.  

g) A szavazatszámlálást minden osztályban szavazatszámláló bizottságnak kell végeznie. A 

Szavazatszámláló Bizottságnak legalább háromtagúnak kell lennie. A szavazatszámláló 

bizottság tagja lehet bárki az adott osztályból, kivéve a jelöltek.  

h) A választásról jegyzőkönyvet kell készíteni.  

i) A választási jegyzőkönyvet nyilvánossá kell tenni. A választási jegyzőkönyveknek 

hozzáférhetőnek kell lennie a könyvtárban, melyről a diákönkormányzat gondoskodik.  

j A választásnak minden tanév szeptember hónapjában le kell zajlania.  

  2. A osztályképviselők feladatai:  

- Kapcsolatot tartanak az osztályok és a diákönkormányzat között.  

- Tájékoztatják az osztályukat a diákönkormányzat üléseiről.  

  3. A diákönkormányzat tisztségviselői:  

      - elnök 

- elnökhelyettes 

- érdekvédelmi felelős  

- sportfelelős 

- kultúrfelelős 

- segítő tanár 

Ezeken felül a diákönkormányzat bármikor létrehozhat új tisztségeket.  
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4. A tisztségviselők választása:  

A tisztségviselőket az osztályok választják egyszerű többséggel. A tisztségviselők, öt fő, 

maguk közül választják meg az elnököt és osztják fel a feladatokat. 

5. Az elnök feladatai:  

- Az évi közgyűlése összehívása.  

- Irányítja a diákönkormányzat munkáját.  

- Elkészíti a diákönkormányzat éves beszámolóját és ennek alapján évente egyszer  

beszámol a közgyűlésnek a diákönkormányzat munkájáról.  

- Kapcsolatot tart más ifjúsági szervezetekkel, képviseli a diákönkormányzatot az ifjúsági 

fórumokon.  

- Képviseli a diákönkormányzatot az iskolaszék ülésein, valamint azon üléseken, amelyre 

meghívást kap a diákönkormányzat.  

  6. Az alelnök feladatai:  

- Segíti az elnök munkáját.  

- Az elnököt távolléte esetén helyettesíti.  

- Rendben tartja a diákönkormányzat dokumentációját.  

  7. A kulturális felelős feladatai:  

- A kulturális felelő koordinálja a diákönkormányzat által szervezett kulturális 

rendezvények lebonyolítását.  

- Előkészíti a diákönkormányzatnak a kulturális programokkal, és azok lebonyolítási 

rendjével kapcsolatos döntéseit.  

- Részt vesz a diákönkormányzat éves feladattervének kidolgozásában.  

- A kulturális felelős tevékenységéről félévente köteles számot adni a diákönkormányzat 

tagjainak.  

  8. A sportfelelős feladatai:  

- A sportfelelős koordinálja a diákönkormányzat által szervezett sportrendezvények 

lebonyolítását.  

- Előkészíti a diákönkormányzatnak a sportprogramokkal, és azok lebonyolítási rendjével 

kapcsolatos döntéseit.  

- Részt vesz a diákönkormányzat éves programtervének kidolgozásában.  

- A sportfelelős tevékenységéről félévente köteles számot adni a diákönkormányzat 

tagjainak.  

   



Tatabányai Szakképzési Centrum                                                  Szervezeti és Működési Szabályzat 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi                                                     2020. 

Technikum és Szakképző Iskola                      - 79 - 

  10. Az érdekvédelmi felelős feladatai  

- A tanulói jogokkal kapcsolatos kérdésekben képviseli az iskola tanulóit.  

- Előkészíti az iskola éves munkatervével, az iskola házirendjével és az iskola szervezeti 

és működési szabályzatával kapcsolatos, a diákönkormányzat véleményezési és 

egyetértési jogkörébe tartozó vitaanyagokat.  

- Az érdekvédelmi felelős megválasztásával automatikusan megbízást nyer arra, hogy a 

diákönkormányzat egyik képviselőjeként rész vegyen az iskolaszék munkájában.  

  11. A segítő tanár feladatai, hatásköre:  

- Kapcsolatot tart a diákönkormányzat és az iskolavezetés között.  

- Segíti a diákönkormányzat munkáját.  

- A segítő tanárnak szavazati joga van a diákönkormányzatban.  

  13. A diákönkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.  Küldöttközgyűlés 

esetén minden osztályból legalább két főnek jelen kell lennie, de ezek a személyek nem 

lehetnek az osztályképviselők.  

 14. A diákönkormányzat ülései:  

A diákönkormányzatot legalább havonta 1 alkalommal össze kell hívni, ezen felül bárki 

bármikor kezdeményezheti az összehívását. A diákönkormányzat ülései nyilvánosak.  

  15. A diákönkormányzatban minden tagnak egy szavazati joga van, beleértve a segítő 

tanárt is. Minden döntés elfogadásához egyszeri többség szükséges, kivéve a munkaterv 

elfogadásához, ebben az esetben a szavazók szavazatának 50%-a+1 szavazat szükséges.  

  16. A diákönkormányzat akkor határozatképes, ha a tagok legalább 25%-a jelen van.  

   

  V. A diákönkormányzat feladatai  

1.) Biztosítja a diákjogok érvényre jutását az iskolában.  

2.) Az év elején elkészített munkaterv alapján végzi munkáját, melyet az 

osztályképviselők útján az osztályokkal egyeztetve a Diákönkormányzat fogad el.  

3.) Feladata a diákok érdekeinek védelme mellett az iskolai diákélet szervezése, 

irányítása, s az éves munkatervben leírt rendezvények lebonyolítása.  

4.) A nevelőtestület véleményének kikérésével dönt a diákrádió és iskolaújság 

szerkesztőinek személyéről.  

5.) Tanévente közgyűlést szervez, melyen meghallgatja a diákok észrevételeit a jövővel 

kapcsolatban. A közgyűlés időpontját a nevelőtestülettel közösen határozza meg.  
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6.) Véleményt nyilvánítson, és egyetértési jogát gyakorolja az iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának megalkotásakor és módosításakor  

7.) Véleményt nyilvánítson:  

- az iskolai házirend megalkotásakor és módosításakor  

- az iskolai minőségirányítási, és a szakmai program megalkotásakor   

- fegyelmi eljárás során  

8.) 3 fő (elnök, alelnök és érdekvédelmi felelős, vagy az általuk megbízott személy) 

képviselőt küldjön az iskolaszék üléseire.  

9.) Az oktatói testület véleményének kikérésével döntsön egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról.  

   

VII. Záró rendelkezések  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott ügyekben az iskola Szervezeti 

és Működési Szabályzata, az iskola pedagógiai programja, a belső szabályzatok, illetve a 

hatályos törvények és jogszabályok az irányadóak.  

   

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a diákönkormányzat nevében elfogadja:  

 

  

     Kovács Benjamin  

a diákönkormányzat vezetője  

     

A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát az oktatói testület nevében 

jóváhagyja: 

 

    Patakiné Slezák Ágnes 

        igazgató 

 

    Tatabánya, 2020. október 06. 

 

 


