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Bevezetés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény felhatalmazása alapján a Bernáth Lajos 

Kollégium (6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.) szervezetére és működtetésére vonatkozó 

rendelkezéseket jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 

 

 

1. Az SZMSZ hatálya 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, 

akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

Az SZMSZ a jóváhagyást követő kihirdetésével érvénybe lép és határozatlan időre hatályos. 

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

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megismerése és betartása azoknak is 

kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek a Kollégiummal (látogatás, szállás, étkezés, terembérlet, stb.), 

igénybe veszik szolgáltatásait, használják létesítményeit, helyiségeit. 

 

2. Az SZMSZ célja 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak 

érvényre juttatása, az intézmény jogszerű, zavartalan működésének biztosítása, garantálása, a 

gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az 

intézményi működés jogszerű, demokratikus rendjének garantálása. 

 

3. Jogszabályi háttér 

Az SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
- 2012. évi I. törvény  a Munka Törvénykönyvéről 
- 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről  
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 138/1992. 

(X.8), többször módosított, kormányrendelet 
 

4. A dokumentum legitimációja, nyilvánossága 

Bernáth Lajos Kollégium jelen Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület a kollégiumi 

diákönkormányzat és a Szülői Szervezet véleményének kikérésével fogadta el. Az SZMSZ azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános dokumentum. 

Nyilvánosságát az intézmény a honlapra való kihelyezéssel biztosítja (http://bernath.halas.hu).  

 

5. A működés rendje 

 

5.1. A tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben 

való benntartózkodásának rendje 
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A tanulók számára a belépés lehetőségét a lakhatási jog biztosítja. A szorgalmi időszakban a kollégium 

vasárnap 16 órától péntek 17 óráig áll a kollégisták rendelkezésére. Rendkívüli időjárási helyzet esetén 

ill., az oktatási intézmények Pedagógiai programjaihoz igazodva a hétvégi bent maradás lehetőségét is 

biztosítjuk a gyermekek számára. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad 

engedélyt - eseti kérelmek alapján. 

Az épületbe a jogviszonnyal rendelkezők belépése és bent tartózkodása:  

 Munkaviszonnyal rendelkezők részére nyitvatartási és munkaidőben nincs korlátozva. 

Nyitvatartási időn kívüli időszakban értesíteni kell az intézmény vezetőjét biztonsági-,vagyonvédelmi 

és  balesetvédelmi  szempontok  figyelembe  vétele miatt. 

 Tanulói jogviszonnyal rendelkezők csak szervezett pedagógusi felügyelet mellett 

tartózkodhatnak az intézményben – a felügyelet szervezése az igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 

A nevelési-oktatási intézményben biztosítjuk a vezetői feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, 

amelyben a tanulók az intézményben tartózkodnak. A vezetők tényleges benntartózkodásán kívüli 

időkben ezt delegált feladat- és hatáskörben oldjuk meg. Ha szükséges, akkor a vezető minden esetben 

elérhető (telefonon) és intézkedni tud. 

 

A kollégiumban tartózkodás rendje 

     A kollégium nyitva tartása: 

 szorgalmi időben 6 órától 21 óráig. 

 tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint. 

A tanuló tanórák alatt csak a csoportvezetője, az igazgatóhelyettes, az igazgató engedélyével hagyhatja 

el a kollégium épületét. A kollégiumban való további tartózkodás rendjét a kollégiumi házirend 

határozza meg. 

A tanórák /foglalkozási/ órák, óraközi szünetek rendjét, időtartamát a házirend tartalmazza.  

Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti rend alapján történik pedagógus 

vezetésével, a kijelölt termekben. 

 A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanórák /foglalkozási órák/ megtartása előtt vagy után 

szervezhetők. Ettől eltérni csak az  intézményvezető  utasítására vagy engedélyével lehet. 

A tanórák időtartama 45 perc. A csúsztatott tanóra 1430-kor, az első tanóra 16 órakor kezdődik. Hétfőtől 

csütörtökig napi 1 csúsztatott és 3 rendes tanórát tartunk, pénteken 12 órától 17 óráig az egyéni 

szükségletnek megfelelően. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szünetet 

rendelhet el. 

A tanórák látogatására, az intézményvezetővel történő egyeztetés után, csak a tantestület tagjai 

jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanórák megkezdésük 

után nem zavarhatók, kivételt, indokolt esetben az igazgató tehet. 

Az óraközi szünetek időtartama 10 perc. 

Az óraközi szünetet a tanulók lehetőség szerint az udvaron, közösségi helységekben vagy a 

hálószobákban töltik, vigyázva saját, és társaik testi épségére. Az óraközi szünet rendjét beosztott 

pedagógusok és diákok felügyelik. 

A tanulók munkarendjét a házirend tartalmazza. 

Tanórán kívüli foglalkozások rendjét a napirend tartalmazza. 

A bemutató foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét –a tantestület javaslata alapján - 

munkaterv rögzíti. 

 

A kollégium létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

 A kollégium épületét címtáblával kell ellátni. Az épület jogszabály szerinti lobogózása az intézményi 

koordinátor, ügyintéző feladata. 

A kollégium minden dolgozója és tanulója felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

 a kollégium rendjének, tisztaságának megtartásáért, 
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 az energiafelhasználással való takarékosságért, 

 a tűz és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 egymás erkölcsi megbecsüléséért,testi védelméért. 

A tanulók a kollégium létesítményeit, helyiségeit a házirendben rögzítettek szerint használhatják. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. 

 

Az intézményi dolgozók munkarendje, a vezetők benntartózkodása 

A vezetők munkarendje, benntartózkodásának rendje 

A vezetőség a saját munkáját úgy szervezi meg, hogy szorgalmi időszakban hétköznapokon 08:00-

21:00 között valamelyik vezető lehetőleg a kollégiumban tartózkodjon. A kollégium 24 órás, 

folyamatos működésű, ezért a vezetők valamelyikének (telefonos) elérhetőségét folyamatosan 

biztosítani kell, ennek érdekében a vezetők folyamatosan egyeztetni kötelesek. Általános esetben a 

megkeresési sorrend: igazgató, igazgatóhelyettes, ügyeletes nevelő. 

A pedagógusok munkarendje 

A pedagógusok jogkörét és kötelezettségét jogszabály rögzíti. A munkarend kialakításának rendező 

elvei: a Munka Törvénykönyve, a KJT és a szakmaiság elve. Kialakítását az igazgatóhelyettes végzi 

és működését felügyeli, szabályozza. 

 

A pedagógusok helyettesítésének rendje 

Valamennyi munkakör esetében a feladatot ellátó közalkalmazott munkaköri leírásában kell rögzíteni 

a helyettesítést ellátó személyt (funkció alapján) és a helyettesített feladatkört. A helyettesítésekről, 

azok adminisztrációjáról, pénzügyi vonzatairól az igazgatóhelyettes gondoskodik. 

- a csoportvezető tanárt távollétében csak pedagógus helyettesítheti az igazgatóhelyettes 
elrendelése alapján, mely helyettesítés teljes jogkörben és felelősségi körben történik.  Ezen 
felül, ha nincs szabad pedagógus, csoportösszevonást kell alkalmazni. 

- a pedagógus napi munkarendjét a helyettesítési, ügyeleti, készenléti rendet az igazgatóhelyettes 
állapítja meg. A konkrét napi beosztások összeállításával az intézmény feladatellátásának, 
zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni a törvényi korlátozások betartásával. 
A megbízások alapelvei: a szaktudás, a rátermettség, az egyenletes terhelés. 

- a pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de 
legkésőbb az adott munkanapon 0800 óráig köteles bejelenteni az intézmény vezetőjének vagy 
helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedés történhessen. 

- egyéb esetekben a pedagógus az igazgatótól írásban – lehetőleg 3 nappal az esedékesség előtt – 
kérhet engedélyt a munkahelyének elhagyására. A munkabeosztás elcserélése írásos kérés 
alapján az igazgató engedélyével, történik. 

- a pedagógusok számára a kötelező munkaidőn felül, a nevelő-oktató munkával összefüggő 
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra megbízást vagy beosztást az intézmény vezetője ad az 
igazgatóhelyettes javaslata alapján.  

 

Nem pedagógus alkalmazottak munkarendje  

Az intézményben a fenntartó munkáltatói körébe tartozó nem pedagógus közalkalmazottak 

munkarendjét az intézményi koordinátor, ügyintéző állapítja meg, az igazgató egyetértésével, az 

intézmény zavartalan működése érdekében. Az alapfeladat ellátását biztosító intézmény nem 

pedagógus alkalmazottjai: gyermekfelügyelők, intézményi koordinátor, kollégiumi titkár, takarítók, 

fűtő-karbantartók.  

 

5.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 

tevékenységére kiterjedhet. Az ellenőrzés tartalmáról az  intézményvezető és helyettese döntenek.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hiányosságok, 

hibák, mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése; másrészt a 

pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

- fogja át a pedagógiai munka egészét,  

- segítse elő valamennyi pedagógia munka, emelkedő  színvonalú  ellátását, 

- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a 

pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, 

- a szülői közösség, és a tanulóközösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

oktatás valamennyi szereplőjét, a megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, 

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 

megtartását, 

- hatékonyan működjön a megelőző szerepe 

- a tényleges ellenőrzési folyamat megkezdése előtt (min. egy órával) a vezetés köteles 

egyértelműen jelezni szóban vagy írásban az ellenőrzés alá vont tanárnak, vagy tanároknak a 

várható ellenőrzés tényét, továbbá az ellenőrzés főbb irányait, annak várható időtartamát. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak:  

- az intézmény vezetője,  

- az intézményvezető helyettese.  
A pedagógiai munka valamelyik belső területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi 

pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

- szóbeli beszámoltatás, 

- írásbeli beszámoltatás, 

- foglalkozás látogatása, 

- felügyelet, ügyelet ellátásának helyszíni ellenőrzése, 

- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

- adminisztratív munkák ellenőrzés 

Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell: 

Az értékelés lehet: 

- szóbeli konzultáció, 

- írásbeli emlékeztető, vagy feljegyzés. 

Az értékeléshez, az esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, pótlására vonatkozó határi-

dős feladat, vagy utasítás is kapcsolódik. 

Az ellenőrzések részben a kollégium éves munkatervében szereplő feladatok részét képezik, részben a 

napi aktualitásnak megfelelően alakulhatnak. 

 

 

5.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

nevelési-oktatási intézménnyel 

 

- idegen (szülő kivételével) csak az épületben tartózkodó vezető, ennek hiányában az ügyeletes 

tanár engedélyével léphet be. (Kivétel rendkívüli esemény során az intézkedésre jogosultak, 

valamint a belépéssel felhatalmazott hatósági személyek.) A szülő a gyermekét bármely 
időpontban meglátogathatja személyazonosságának az ügyeletesnél történő igazolását követően. 
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- ha a tanuló egyéb látogatót (nem szülő) kíván fogadni, a kötelező foglalkozási órák kivételével 

14:00-20:00 óráig az aulában ezt megteheti. (A lakószobákban történő vendég fogadását 

indokolt esetben a szintfelelős-, ügyeletes nevelőtanár engedélyezheti). 

- szállóvendéget az ügyeletes nevelő, vagy az ezzel megbízott kollégiumi dolgozó a feletteseitől 

kapott írásos elhelyezés alapján engedhet be a szükséges nyomtatványok kitöltését követően. 

- A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy 

párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg a kollégium ellátja a 

gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható 

politikai célú tevékenység nem folytatható. 

- Foglalkozások, rendezvények, étkezés, külsők részére csak a kollégium igazgatójának enge-

délyével szervezhetők. Az intézmény zavartalan működésének biztosításához és az intézményi 

vagyon megóvására az igazgató felelőst jelöl ki. Az intézményi vagyon megóvásáért az 

intézményi koordinátor, a fűtők-karbantartók és a takarító személyzet is felelősséggel tartozik. 

- A kollégium sportpályája, az udvarban lévő faház csak igazgatói engedéllyel használható, az 

igénybevevőknek be kell tartani, a létesítmények használati rendjét. 

 
5.4. A tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendje 

 

A Bernáth Lajos Kollégium nem rendelkezik tagintézménnyel, intézményegységgel. 

 

5.5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a 

vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a szervezeti 

egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

5.5.1. A kollégium vezetési szerkezete 
A kollégium vezetője az igazgató. Feladatellátásában az igazgatóhelyettes segíti. 

A kollégium vezetője 

- felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  
- a fenntartó által delegált módon gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben 

foglalkoztatottak felett, 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, egyéb 

szabály nem utal más hatáskörébe, 

- felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

- jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

- képviseli az intézményt, 

- felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,  

-  felel a nemzeti és kollégiumi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

-  felel a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői 

szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanulóbaleset megelőzéséért, a pedagógus 

etika normáinak betartásáért és betartatásáért.  

- Fenti felelősségi körében anyagi természetű döntések meghozatalára is szükség lehet. Ebben az 

esetben írásban, a kérelem és annak indoklása megfogalmazásával a Kiskőrösi Tankerületi 

Központhoz fordul. 

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 

ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája 

színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői 

megbízásának  negyedik évében személyazonosításra alkalmas kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az 
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országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése 

során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veheti. 

 

 Az igazgató közvetlen munkatársai 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 

Az igazgató közvetlen munkatársa: 

- az  igazgatóhelyettes 

Az igazgatóhelyettes megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával a Tankerületi 

Központ Vezetőjétől, a kollégium határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, pályázat 

benyújtása által, a megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

Az igazgatóhelyettes feladat - és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, 

amelyet munkaköre tartalmaz. 

Az igazgató közvetlen munkatársa munkáját, munkaköri leírás alapján, valamint az igazgató közvetlen 

irányítása mellett végzi.  

Az igazgató közvetlen munkatársa az igazgatónak tartozik felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. 

A kollégium vezetősége 

A kollégium vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) a 

nevelőtanárok segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel.  

    Az intézmény vezetőségének tagjai: 

            - az igazgató, 

            - az igazgatóhelyettes,             

             

A kollégium vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A 

kollégium vezetősége rendszeresen megbeszélést tart.  

A kollégium vezetősége együttműködik a csoportvezetőkkel, gyermekfelügyelőkkel, technikai 

dolgozókkal. 

Ennek érdekében:  

- ellenőrzési tapasztalataikról tájékoztatják az igazgatót és a nevelőtestületet, 

- egyetemlegesen felelnek a házirend, a munka- és tűzvédelmi szabályok, a balesetvédelem, a 

gyermekvédelem betartásáért, 

- rendszeresen – legalább  két  havonta – átfogó jelleggel, ellenőrzik a kollégium helyiségeinek 

általános használati rendjét, 

- ellenőrzik a nevelőtestület tagjainak munkavégzését (pontosság, ütemtervtartás, ügyeleti 

tevékenység, csoport- és szakköri foglalkozások, munkafegyelem), 

- biztosítják az étkezés rendjének felügyeletét, 

- kialakítják a helyettesítési és ügyeleti rendet, biztosítják annak zavartalan működését, az azzal 

összefüggő elszámolásokat előkészítik, 

- részfelelősök bevonásával koordinálják a sport-, turisztika-, kulturális-, és szabadidős 

tevékenységet, pályázatírást, projektek bonyolítását, Diákönkormányzat (DÖK) munkáját, 

programok teljesítését, 

- közvetlenül segítik az ifjúságvédelmi feladatok ellátását, 

- szervezik, segítik, ellenőrzik a munkaidő adminisztrációját, 

- az intézmény képviseletére külön (szükség esetén írásos) igazgatói megbízással jogosultak, mely 

megbízás tartalmazza a képviselet tartalmát, hatályát. 

 

 

5.5.2. Pedagógusok közösségei és a vezetés kapcsolata 
A pedagógusok legfontosabb közössége a nevelőtestület. A vezetés a nevelőtestülettel értekezletek 

formájában tartja a munkakapcsolatot. A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket 

tartja:  

- évnyitó, évzáró, 
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- félévi, év végi értékelő, 

- heti rendszerességgel munkaértekezlet,  
- rendkívüli értekezlet, amennyiben a nevelőtestület tagjainak 1/3-a illetve az intézmény 

igazgatója, vagy a vezetősége szükségesnek látja.  
- A nevelőtestületi értekezletre a jogszabályban meghatározott ügyekben – tanácskozási joggal – 

meghívható a diákönkormányzat tárgy szerint illetékes képviselője. A nevelőtestületi értekezlet 
levezetése az igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes feladata. Az értekezletről 
jegyzőkönyv készül (jegyzőkönyvvezető a : kollégiumi titkár), hitelesítésére az értekezlet két 
nevelőtestületi tagot választ. 

- A nevelőtestület döntési mechanizmusának szabályozása 
- Alapesetekben a nevelőtestület a döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

Határozatképesség: a testületi tagok 66%+1 fő jelen van. Érvényes az a döntés, amit a jelenlévő 
tagok 50%+1 fő hoz meg. Amennyiben bármely tantestületi tag minősített többségi döntésre 
tesz javaslatot és ezt a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel elfogadja, úgy az adott döntés 
érvényességét a jelenlévők 66%+1 fő adja. 

- A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 
A nevelőtestület tagjainak személyes ügyeire vonatkozó, a pedagógusok és tanulók magatartását, 

munkáját értékelő megbeszélések, értekezletek vitaanyaga titoknak minősül. 

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési vagy javaslattevő jogát a kollégium valamennyi dolgozóját 

érintő kérdésben gyakorolja, a nevelőtestületi értekezletet összdolgozói értekezlet keretében kell 

megtartani. 

Az igazgató – előzetes egyeztetés után – a munkáltatói körébe tartozó dolgozókat korlátozás nélkül 

fogadja. 

 

5.5.3. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, valamint az intézmény vezetése közötti 

kapcsolattartás formái és rendje 

Rendszeres a vezetés napi személyes kapcsolata a pedagógus és nem pedagógus dolgozókkal egyaránt 

(intézményi koordinátor,ügyintéző,kollégiumtitkár,gyermekfelügyelők, takarítók, fűtő-karbantartók), 

így az irányítás folyamatos és hatékony. 

5.5.4.Szervezeti egységek, szervezeti struktúra 

I G A Z G A T Ó 
 

intézményi koordinátor,ügyintéző 

igazgatóhelyettes 

 

 

  Diákönkormányzatot segítő nevelő      Kollégiumtitkár      Nevelők,Gyermekfelügyelők 
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  A Szervezeti egység munkavállalói:                                          

Alapfeladat megvalósítói 

Pedagógusok                         9 fő  

Gyermekfelügyelők                   4 fő  

Kollégiumtitkár       1 fő 

Intézményi koordinátor,ügyintéző                            1 fő 

Takarítók:                                                                  5 fő 

Fűtő-karbantartók:                                                    2 fő 

 

5.5.3. A kiadmányozás és a képviselet szabályai 
A Klebelsberg Központ Elnökének 2/2013.(1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Központ 

kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 1/2013.(1.02.) KLIKE utasítás módosításáról és 

egységes szerkezetbe foglalásáról.(1. számú függelék) 

 

5.5.4. A szervezeti egységek 
A kollégium belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, 

hogy a kollégium feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek 

megfelelően. 

A magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi 

adottságok, körülmények és igények figyelembevételével az alábbi módon határozhatók meg a 

szervezeti egységek:   

 A kollégium egy épületben működik, két szárnyra, szárnyanként 4 szintre tagolódik. A szárnyakat a 

második szinten klubszobák kötik össze. 

A keleti szárny óvodás, általános iskolás és középiskolás lányok, a nyugati szárny óvodás, általános 

iskolás és középiskolás fiúk elhelyezésére szolgál.   

A szintek élén a szintfelelős nevelők állnak, akik az igazgatóhelyettes irányításával dolgoznak. Konkrét 

beosztásukat az éves munkaterv tartalmazza. 

Önálló szervezeti egység a konyha, amelyet az önkormányzat egy vállalkozó részére adott át 

üzemeltetésre.  

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 
Az alacsony szervezeti struktúra okán a kapcsolattartás formális szabályozása teljes körűen nem 

szükséges. A szervezeti egységek vezetői szóbeli egyeztetés alapján kerülhetnek kapcsolatba. 

Amennyiben szükséges, a kapcsolatfelvétel érdekében a szervezeti egységek írásban fordulhatnak a 

vezetőség felé. 

 

5.5.4.1. Pedagógusok közösségei és a tanulók közösségeinek kapcsolata 

Az intézményvezető a tanulókból funkcionális közösségeket szervez: 

- kollégiumi csoport 

- foglalkozási csoport 

A kollégiumi csoportot, az e feladattal megbízott pedagógus vezeti, (csoportvezető tanár), a 

foglakozási csoportot, az annak vezetésével megbízott pedagógus irányítja (foglalkozásvezető tanár). 

A vezetéssel, valamint a tantestülettel továbbá a kollégium más szervezeti egységeivel (pl .DÖK) a 

csoportok vezetői tartanak kapcsolatot. 

 

5.5.4.2. Pedagógusok közösségei és a szülői szervezet kapcsolata 

A kollégiumban szülői szervezet működik. A kollégium vezetőjének illetve nevelőtestületének kötelező 

feladata a szülők minél részletesebb tájékoztatása gyermekük kollégiumi életéről, munkájáról, 

tanulmányáról, a házi- és napirendről, az őket érintő belső szabályozásról, a pedagógiai programról. 

A kapcsolat formái, illetve színterei: 

- tanévnyitó otthongyűlés 
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- évközi személyes találkozások (szülők, illetve – főleg problémás esetekben – a kollégium 
kezdeményezésére), 

- telefonon illetve levélben történő megkeresés, tájékoztatás, 

- szükség esetén családlátogatás, 

- igény- és elégedettségi mérések. 

 

5.5.4.3.   Kollégiumi szék és az egyéb intézményi közösségek kapcsolata 

A kollégiumban jelenleg nem működik kollégiumi szék. 

5.6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje 

Ha a nevelési-oktatási intézménynek – bármely oknál fogva – nincs vezetője, vagy a vezető a 

feladatokat akadályoztatása okán nem tudja ellátni, a vezetési feladatok ellátását az SZMSZ-ben 

meghatározottak szerint kell biztosítani. 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén: 

- az igazgatót egyedi esetekben az igazgató által adott (szükség esetén írásos) megbízás alapján, 

az abban szereplő jogkörökkel és hatáskörökkel az igazgatóhelyettes helyettesíti. 
- írásos megbízás hiányában (pl. az igazgató nem tervezett távolléte esetén) az igazgatóhelyettes 

jelen szabályozás alapján helyettesíti.  

Az intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén: 

- Az igazgatóhelyettes távollétében az igazgatói teendőket az ügyeletes nevelő  vagy az igazgató, 
illetve helyettese által megbízott pedagógus látja el. 

-  A megbízott közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével, a 
tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.  

- Az éjszakai készenlét és a vasárnapi ügyelet alkalmával a nyugati szárnyon lévő ügyeletes 
nevelő jogosult az azonnali intézkedésre. Intézkedése során értesíti az intézmény igazgatóját. 

 
5.7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja szakmai munkacsoportra vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör 

gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként 

és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket 

nem lehet alkalmazni a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására. 

 

A feladat és jogkör átruházásának egyik állandó esete a tanulók felett gyakorolt fegyelmi jogkör 

átruházása. Az intézmény nevelőtestülete – bármely tantestületi tag javaslatára – alkalmanként dönt 

fegyelmi eljárás indításáról. A fegyelmi ügyeket egy Fegyelmi Bizottság bonyolítja és a tantestület 

fegyelmi jogkörét is a Fegyelmi Bizottság látja el. A bizottság adott esetben, a nevelőtestületből 

megválasztott két tagból, valamint egy adott fegyelmi ügyhöz a tantestület által aktuálisan delegált 

tagból áll. A változó tagra vonatkozó keretszabály: vagy az érintett tanuló csoportvezető tanára vagy a 

kötelességszegést észlelő pedagógus. Fontos, hogy összeférhetetlenség nem lehet. Ha a fenti két 

jellemző alapján nem lehet harmadik tagot delegálni, akkor a harmadik tag bármely pedagógus lehet a 

tantestületből.  
Az elnök személyét a tagok maguk közül választják. Az eljárást a jogszabályokban lefektetettek 

szerint lefolytatják, melynek lezárásaként fegyelmi határozatot hoznak, melyet a fegyelmi tárgyaláson 

(ha volt ilyen) ki is hirdetnek. A nevelőtestület felé a bizottság az eljárás lezárását követően 8 napon 

belül beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

A tantestület  esetenként funkcionális munkacsoportokban tevékenykedik: 
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- Minőségi munkacsoport 

- Életmód munkacsoport 

- Kommunikációs munkacsoport 

- Kulturális munkacsoport 

- Pályázatírói munkacsoport 

- Sport munkacsoport 

A szakmai munkacsoportok munkáját és együttműködését az igazgató illetve az igazgatóhelyettes 

koordinálja. A szakmai munkacsoportok tevékenységük során támogatják, segítik az egyes 

pedagógusok feladatellátását. 

 

5.8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartás 

Kiemelt intézmények, szervek, melyekkel a kollégium kapcsolatot tart: 

A kollégium rendszeres munkakapcsolatot tart a fenntartó- működtető tankerülettel, az intézményt 

támogató alapítvány kuratóriumával, a tanulókat befogadó óvodával, iskolákkal, valamint az alábbi 

szervezetekkel: 

- Kiskőrösi Tankerületi Központtal 

- Kiskunhalas Város Önkormányzatával, 

- hatóságokkal, 

- más oktatási intézményekkel,  

- az intézményt támogató szervezetekkel, 

- a gyermekjóléti szolgálattal, 

- pedagógiai szakszolgálatokkal,  

- az egészségügyi szolgáltatóval,  

- kulturális szolgáltatókkal (Filmszínház- mozi, Múzeum, Művelődési Központ…), 

- halasmédiával 

Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli.  Az intézményvezető ezen feladatát 

megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen munkatársainak és más 

személyeknek eseti, vagy állandó megbízás alapján. A Család- Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal a 

rendszeres kapcsolatot az igazgató tartja. 

A kollégiumi rendezvényekre az érintett szervezetek képviselői meghívást kapnak, meghívásaiknak 

pedig eleget teszünk. 

 

A fenntartóval való kapcsolat: 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: 

- az intézmény pedagógiai tevékenységrendszerének teljes körű működésére, működtetésére. 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

- szóbeli tájékoztatás, 

- írásbeli beszámoló,  

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

- speciális információszolgáltatás az intézmény szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 
 

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás: 

A kapcsolódó iskolákkal elsősorban pedagógiai tartalmú kapcsolatok épültek ki. Ennek keretein belül 

a szükséges és lehetséges mértékben figyelembe vesszük az iskolák pedagógiai programjait, éves 

munkatervét, napi működését. Személyes pedagógus kapcsolatok segítségével nyomon követjük a 

tanulók iskolai előmenetelét (kollégiumi csoportvezető – iskolai osztályfőnök-szaktanár). Kiemelten 

érinti a kapcsolat a tanulók hiányzásait, tanulmányi előmenetelét. 
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Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. 

A kapcsolatok tartalmuk alapján lehetnek: 

- szakmai,  

- kulturális,  

- sport és egyéb jellegűek. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- értekezletek, 

- konferenciák (félévi, év végi) 

- szakmai fórumok, 

- rendezvények,  

- versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

A Család-Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal ( 6400 Kiskunhalas, Thúry J u. 6.) való 

kapcsolattartás: 

Az intézmény kapcsolatot tart a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

érdekében: 

- gyermekjóléti szolgálattal, illetve, 

- gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: személyekkel, intézményekkel, 

alapítványokkal és hatóságokkal. 

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a tanulókat veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn, a kapcsolattartás szakmai 

felelőse az igazgató. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja,( Jelzőrendszeren keresztül) 

- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé 

téve a közvetlen elérhetőséget, 

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére, 

- pedagógiai tartalmú mérések közös elvégzése. 

 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás: 

Az intézmény a beteg tanuló egészségügyi ellátását egészségügyi szolgáltató (háziorvos, szakellátás) 

bevonásával oldja meg. 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása: 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervezés, kulturális és sport 

tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. A külső kapcsolattartás a hagyományos 

rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg. A kapcsolattartásért felelős az 

igazgató. A kapcsolattartás módja, rendje feladatfüggő. 

 

5.9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

A kollégium feladatai közé tartozik, hogy a tanulókkal megismertessük Magyarország állami 

ünnepeit, a hozzájuk kapcsolódó eseményekkel együtt. Ugyanakkor arra is törekednünk kell, hogy itt 

másképp, az iskolainál lehetőleg oldottabb, családias légkörben ünnepeljünk, s minél több élményt 

nyújtsunk sajátos megközelítéseinkkel. 

A kollégium épületét Magyarország lobogójával fel kell díszíteni. 
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A kollégium címtábláján, épületének homlokzatán, körbélyegzőjén Magyarország címerét el kell 

helyezni.  

 

Nemzeti ünnepeink: március 15-e,  augusztus 20-a, október 23-a. (augusztus 20-a Magyarország 

hivatalos állami ünnepe, de tanítási szünet miatt nem tudunk ekkor megemlékezést tartani.) 

A kollégiumi munkarendnek megfelelően kell az ünnepségeket megszervezni. Október 6-án 

megemlékezünk az aradi vértanúkról. 

További társadalmi és kulturális ünnepeink, megemlékezések 

Január 22: Magyar Kultúra Napja  

Március 8: Nőnap  

Április 11: Költészet Napja  

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja (megállító táblán készített tablóval közvetítjük a tanulók felé, 

hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes 

magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok 

személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme) Már több éve Kárpátaljai (Péterfalvi) 

barátainkkal közösen emlékezünk, akik a városi ünnepségnek is aktív résztvevői. 

 

Kollégiumi hagyományok ápolása 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve tanulójának a feladata. A 

hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja a szervezeti kultúra mélyítése, közösségformálás, az 

intézmény meglévő hírnevének megőrzése, növelése. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

A hagyományápolás eszközei: 

- ünnepségek, rendezvények,  

- kulturális versenyek, 

- sport versenyek, 

- egyéb eszközök. 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 

A kollégisták életével összefüggő hagyományok 

- A tanulók maguk takarítják hálószobáikat, amelyet naponta szemlén értékelünk. Félévenként, 

és szintenként a legtisztább szoba tortát kap. 

- Étkezések alkalmával ebédlőügyeletet adnak a tanulók, akik terítenek, segítenek a kisebbeknek 

és étkezés után takarítanak. 

- A külső környezetet felosztják és részt vesznek annak takarításában. 

- Szeptemberben az új kollégistákat kollégiumi polgárrá avatjuk  

- Minden évben megrendezzük a hagyományos szavalóversenyt, mesemondó versenyt 

- Decemberben Mikulás estet rendezünk 

- Karácsonyest, fenyőfaállítással, ünnepi műsorral, ünnepi vacsorával 

- Félévzáró diák-önkormányzati bál (január) 

- Farsangi bál, jelmezverseny (február) 

- Kollégiumi napok, csoportos fényképezés (március) 

- Végzős tanulók elbocsátó ünnepsége (április) 

- Gyermeknapi programok, vetélkedők (május)  

- Bernáth- Kupa labdarúgó torna (június) 

- Nosztalgia diszkó,karaoke (június) 

 

A névadóval összefüggő hagyományok 

- Évenként az új kollégistákkal megismertetjük Bernáth Lajos életét, pályáját, munkásságát, 

megkoszorúzzuk az emléktábláját. 
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- A ballagó diákok virágot helyeznek el az emléktábla előtt. 

- Szeptemberben, áprilisban és halottak napján a kollégisták virágot helyeznek el az 

emléktáblánál. 

- Ballagáskor adjuk át a Bernáth-díjat és az emlékplakettet. 

 

Egyéb ünnepek 

A kollégium nemzeti ünnepeinkre felkészíti a kollégistákat, csatlakozik az iskolai és a városi 

rendezvényekhez. 

- Október 6-ról megémlékezünk ünnepi műsor keretében. 

- Márciusban megemlékezünk a Nőnapról. 

- Húsvétra tojásfa állításával és ajándékkészítéssel készülünk. 

- Anyák Napjára a kollégisták ajándékokat készítenek. 

- Csoporton belül a csoporttagok születésnapját, névnapját megünneplik. 

- Júniusban a diák-önkormányzat köszönti a Kollégium pedagógusait, felnőtt dolgozóit. 

 

5.10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

A kollégium egészségvédelmi tevékenysége, a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére 

irányuló eljárásrendek. 

Kollégiumi tagsági jogviszony létesítésének feltétele, hogy a tanuló közösségbe kerülése előtt 

rendelkezzen a háziorvosa által kiállított, 10 napnál nem régebbi igazolással, mely tartalmazza, hogy 

közösségbe jöhet, fertőző betegségben sem ő, sem a családtagjai nem szenvednek. 

A tanulónak joga, hogy a kollégiumban  biztonságban és egészséges környezetben neveljék, biztosított 

legyen a pihenési, sportolási lehetősége. Az alapszolgáltatások közé tartozik a rendszeres 

egészségügyi felügyelet is, mely minden pedagógus munkaköri feladatának része. 

A kollégiumban egészségügyi ellátásra jogosultak az intézmény kollégiumi jogviszonyban lévő lakói. 

Számukra tanítási napokon munkaidejében az evvel megbízott gyermekfelügyelő biztosítja a 

szükséges ellátást illetve a háziorvoshoz, szakorvoshoz történő irányítást. A délutáni és esti órákban, 

illetve hétvégeken a kollégiumban feladatot ellátó pedagógusok nyújtanak segítséget a tanulóknak.  

 

A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, 

a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiénia igényének kialakulása 

 

A kollégisták egészségügyi problémáit szóbeli megegyezés alapján az Eötvös utcai gyermekorvosi 

rendelő látja el, sürgősség esetén a kiskunhalasi Semmelweis Kórház biztosítja a kezelésüket. 

      A tanulók szűrésen való megjelenését és egyéb szervezési feladatokat az iskolák végzik.    A rendszeres 

kötelező orvosi szűrő vizsgálatok az óvoda és az iskolák keretén belül folynak. 

A tanulók egészségügyi törzslapját a gyermek- és ifjúság-orvosi szolgálat védőnője vezeti, tartja 

nyilván az iskolákban, óvodában. Ugyancsak a szolgálat gondozza az egészségügyi, mentálhigiénés 

okok miatt veszélyeztetett tanulókat. 

     A Gyermek- és Ifjúság- orvosi Szolgálat minden évben szeptember 15-ig az iskolákon keresztül elvégzi 

a gyógytestnevelési vizsgálatokat.  
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     A beteg gyermekek ellátása, a gyermek lakóhely szerint illetékes gyermek háziorvosának feladata. 

Ezért a beteg gyermekeket saját háziorvosukhoz irányítjuk. A beteg gyermekeket az ügyeletekre a 

csoportvezető nevelő, éjszakai ügyeletes és a kollégiumtitkár irányítja. A gyermekek orvossággal való 

ellátását a megbízott gyermekfelügyelő koordinálásával végezzük, természetesen orvosi felírásra, szülői 

kérésre. 

 

 

5.11. Az intézményi védő, óvó előírások 

 

A kollégium közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, 

ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Ha a kollégium a tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, a 

tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresni a Család-Gyermekjóléti Szolgálatot vagy 

más, az ifjúságvédelem, területen működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további 

intézkedésekre. 

A kollégiumnak kiemelt figyelmet kell fordítania a magatartási függőség és a szenvedélybetegség 

kialakulásához vezető szerek fogyasztásának megelőzésére, valamint a nevelési-oktatási 

intézményben megjelenő bántalmazás és agresszió megelőzésére.  

Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek, tanuló bántalmazását, vagy deviáns viselkedésformákat 

észlel, az adott kollégiumi csoport nevelésében, oktatásában közreműködők bevonásával 

esetmegbeszélést kezdeményez, majd a pedagógusokkal közösen feltárják azokat a lehetséges okokat, 

amelyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek.  

 

A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén 

részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát 

védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. 

 

Gyermek és ifjúságvédelem 

Kollégiumunkban gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi feladatokat minden pedagógus ellát. Ezen 

feladatkörben: 

- tartja a kapcsolatot a tanuló iskolai gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusával 

- tájékoztatja a kollégium tanulóit, hogy különböző problémáikkal mikor, hova, kihez 

fordulhatnak 

- szükség esetén felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más intézményekkel 

- felméri és nyilvántartja a hátrányos, a halmozottan hátrányos illetve a veszélyeztetett helyzetű 

tanulókat, ennek alapján lehetőségeik szerint intézkedést kezdeményez a veszélyeztetettséget 

kiváltó ok mérséklésére vagy megszüntetésére. 

A tanulók ifjúságvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást csoportfoglalkozásokon ill., személyes 

beszélgetés során kapnak.  

Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére, feltárására és a 

sokoldalú felvilágosításra. 

A kollégiumban tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása. 

Ennek megfelelően a kollégium egész területén valamint a kollégiumtól 5 méteres távolságon belül 

mindenkinek tilos a dohányzás.  
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5.12. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes 

helyzet, illetve a nevelő-oktató munkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény. Amennyiben a 

rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről, amely a tűzvédelmi 

szabályzat szerinti terv alapján történik. Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események 

bekövetkeztekor az intézményvezető – lehetőség szerint a pedagógusok bevonásával – felelősen dönt. 

Bombariadó esetén az a felnőtt dolgozó, akinek az ezzel kapcsolatos jelzés tudomására jutott értesíti a 

rendőrséget, az igazgatót vagy a helyettesítés rendjében meghatározott tanárt, aki intézkedik az épület 

kiürítéséről. 

A pedagógusok feladata, hogy: 

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőrzésére az 

intézményvezető felelős, 

-  gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 

A tanulóbalesetek megelőzése esetén ellátandó feladatok 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

- hogy az intézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály 

felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka 

kivételével nem végezhető; 

- hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb 

időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók 

állandó felügyelete mellett lehet; 

A csoportvezető vagy foglalkozásvezető felelőssége: 

- hogy az intézményben a tanulók csak érintésvédelmileg biztonságos eszközöket használjanak 

(lakószobákban, közös helyiségekben), 

- hogy csak pedagógus felügyelete mellett használhatók a konditermi gépek, sportpálya, 

játszóudvar. 

 
A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Az intézményvezető feladata, hogy a tanulóbalesetek nyilvántartásáról gondoskodjon (a pedagógus 

írásos jelentését a kollégiumi titkár iktatja). 

 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet (kötelező formanyomtatvány használatával) vetet 

fel, majd a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig megküldi a 

fenntartónak, valamint átadja a tanuló szülőjének (nagykorú tanuló esetén a tanulónak) – egy 

példány megőrzéséről gondoskodik; 

- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az 

okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

- súlyos baleset esetén azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé,  

- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 

bevonásával történő kivizsgálásáról. 

Súlyos az a gyermekbaleset, amely: 

- a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a 

sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette) 

- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását 

- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, 

továbbá ennél súlyosabb esetek), 

- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott. 
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Intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez 

hasonló eset ne történhessen meg.  

Tennivalók tűz észlelésekor, illetve polgári védelmi tevékenység esetén  

- aki észleli, azonnal értesíti a környezetét (tűzriadó szerinti csengő hangjával ill., az udvaron 

elhelyezett fém kolomp segítségével) és a vezetőt, valamint az ügyeletes nevelőtanárt, 

- a portán keresztül kihívja a tűzoltóságot. 

 

Teendők a tűzriadó elrendelésekor: 

- az ügyeletes nevelő azonnal kinyitja az összes bejárati ajtót, 

- mindenki abbahagy mindenfajta foglalkozást, tevékenységet, 

- az egész épületet áramtalanítani kell (szükség szerint), 

- vigyázni kell arra, hogy minden helyiséget a két lépcsőházon keresztül rendben hagyjanak el, 

- ha szükséges – az intézményben lévő felnőttek – vigyázzanak arra, hogy a menekülés közben ne 

törjön ki pánik. 

 

Tűz oltása: 

- a tűzoltóság megérkezéséig a rendelkezésünkre álló eszközökkel a felnőtteknek el kell kezdeni a 

tűz oltását. 

Bármilyen rendkívüli esemény (bombariadó, terrorcselekmény, stb.) esetén ugyanezen pontok 

érvényesek. 

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a fenntartót és az üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni kell. 

Jogkörök, feladatok 

- Az igazgató irányítja és ellenőrzi a tűz- és munkavédelmi szervezet munkáját, előírja és vezeti 

a tűz- és munkavédelmi szemléket, utasítást ad a szemlék során tapasztalt hiányosságok kikü-

szöbölésére, felügyeli a tanulói balesetek kivizsgálását és intézkedéseket hoz a további 

balesetek megelőzése érdekében, elrendeli a tűz- és munkavédelmi oktatásokat. 

- A tűz- és munkavédelmi biztonságtechnikai megbízott: elvégzi a tűz- és munkavédelemmel 

kapcsolatos ügyviteli feladatokat, irányítja a tanulói balesetek előzetes kivizsgálását, azok 

eredményéről tájékoztatja az intézményvezetőt. 

Az intézményi koordinátor: munkavégzése közben figyelemmel kíséri az intézmény épületét 

berendezéseit és felszereléseit. A testi épséget veszélyeztető állapotromlásokat, tűzveszélyes 

helyzeteket, hiányosságokat saját hatáskörében megszüntetteti, ha arra önállóan nem képes, 

akkor haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt. A tűz- és munkavédelmi szemle során 

feltárt hiányosságokat, és azokat az újonnan jelentkezett tárgyi veszélyforrásokat, amelyek 

felszámolására az intézményvezetőtől utasítást kapott megszüntetteti, a munkák elvégzését 

jelenti az igazgatónak. 

- A csoportvezető nevelőtanár: A tanulókat a tanév kezdetekor, továbbá kirándulást 

megelőzően tűz- és munkavédelmi oktatásban részesíti, az oktatás megtartásáról a tanulókkal 

is aláíratott jegyzőkönyvet készít, amelyet, elkészülte után, a csoportnaplóban helyez el. Külö-

nös gondot fordít a tanulók egészséges életmódra nevelésére. 

- Nevelőtanár, gyermekfelügyelő : Pedagógiai munkája során figyelemmel kíséri a tanulók 

munkakörnyezetét, a testi épséget veszélyeztető tényezőket elhárítja. Amennyiben erre saját 

hatáskörében nem képes, akkor haladéktalanul értesíti az igazgatót. Foglalkozásain betartatja a 

kollégium szabályzataiba foglalt tűz- és munkavédelmi előírásokat. Baleset esetén 

gondoskodik a tanuló haladéktalan ellátásáról, elsősegélynyújtó-helyre szállításáról, értesíti a 

munkavédelmi megbízottat, az igazgatót. 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

Rendkívüli eseményt, illetve bombariadót az arról tudomást szerzőnek haladéktalanul jelentenie kell az 

igazgatónak, akinek azonnal intézkednie kell: 
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- a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített figyelmeztető jelzés után a tanulók 

       kivezetése az épületből a tűzriadó tervnek megfelelően történjen, 

-  az állagmegóvás érdekében szükséges intézkedések megtörténjenek, 

 jelentést kell tennie az illetékes hatóságoknak. 

Az igazgatónak gondoskodnia kell arról, hogy a kollégiumban állandó jelleggel benntartózkodó szemé-

lyek ismerjék a riasztás jelzéseit, az ezt követő sorakozást és az épület elhagyási rendjét. Gondoskodnia 

kell arról is, hogy ezek végrehajtását megfelelő módon begyakoroltassa. 

Minden tanév kezdetekor a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében a rendkívüli esemény és 

bombariadó esetén szükséges teendőket is ismertetni kell. Begyakoroltatás céljából tanévenként 

legalább egy alkalommal próbariasztást kell szervezni. 

 

 

5.13. Annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a 

Pedagógiai Programról 

 

A Pedagógia Program nyilvános. A Pedagógiai Programról tájékoztatást az igazgató illetve az általa 

megbízott nevelőtestületi tag adhat. Általános tájékoztatást az igazgatóhoz, írásban, előre benyújtott 

(legalább hét nappal korábban) kérelem alapján vagy az igazgatóval személyesen történő időpont 

egyeztetést követően nyújtunk. A Pedagógiai Program a kollégium honlapján megtekinthető 

(http://bernath.halas.hu/). 

 

5.14. Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési 

joggal ruházza fel 

 

A kollégiumban jelen SZMSZ elfogadásakor kollégiumi szülői szervezetet működtetünk. Ebből 

adódóan jelen szabályzat véleményezési jogot biztosít a szülői szervezetnek.  

 

5.15. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi 

eljárás részletes szabályai, kártérítési felelősség 

 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet 

elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályai: 

A kollégium biztosítja az egyeztető eljárás működtetéséhez szükséges feltételeket (terem, 

infrastruktúra).  

Az egyeztető eljárás elindításának megszervezése a DÖK segítő tanár feladata. Ebben a minőségében 

a továbbiakban: „felelős pedagógus”. 

Eljárásrend a kollégiumban: 

Ha a súlyos és vétkes kötelességszegés fegyelmi eljárás elindítását igényli, akkor 

1. Az eljárás megindítója (igazgató) értesíti a felelős pedagógust a tényállásról. 

2. A felelős pedagógus a sértettet (kiskorú esetén a szülőt is) írásban haladéktalanul tájékoztatja 

arról, hogy az ügyben fegyelmi eljárás indul, de előtte lehetőség van egyeztető eljárás lefolytatására, 

melynek lényege a megegyezés. Írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül, melynek lényege, hogy a 

sértett kéri, vagy elutasítja az egyeztető eljárást (kiskorú esetén a szülő is aláírja). 

3. Amennyiben a nyilatkozat elutasító, vagy határidőre nem érkezik vissza, a felelős pedagógus ezt 

írásban jelzi a fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást a jogszabályok alapján 

lefolytatja. 

4. Amennyiben a sértett támogatja az egyeztető eljárást, a felelős pedagógus ezt írásban jelzi a 

fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást elindítja úgy, hogy az erről szóló 

levélben egyúttal tájékoztatja a kötelességszegőt az egyeztető eljárás lehetőségéről. Egyúttal tőle is 

http://bernath.halas.hu/
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írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül, melynek lényege, hogy a kötelességszegő kéri, vagy elutasítja 

az egyeztető eljárást (kiskorú esetén a szülő is aláírja). 

5. Amennyiben a nyilatkozat elutasító, vagy határidőre nem érkezik vissza, az igazgató a fegyelmi 

eljárást a jogszabályok alapján lefolytatja. 

6. Amennyiben a kötelességszegő is támogatja nyilatkozatával az egyeztető eljárást, az igazgató 

erről haladéktalanul tájékoztatja a felelős tanárt, aki írásban értesíti a DÖK-öt és a szülői szervezetet 

az egyeztető eljárás lefolytatásáról, megnevezve annak helyét és idejét, mely legfeljebb 5 napon belüli 

lehet. 

7. A felelős tanár, írásban értesíti a sértettet és a kötelességszegőt is az eljárás megindításának 

helyéről, idejéről. 

8. Az egyeztetést lefolytató szülői szervezet és a DÖK a saját működési rendjük szerint 

képviseltetik magukat az eljárásban. A kiskorú tanuló szülőjének jelenlétét biztosítani kell. A szülő 

hozzájáruló nyilatkozata nélkül jelenléte nélkül is lefolytatható az eljárás. A sértett és a 

kötelességszegő is eljárhat képviselő útján.  

9. Az eljárás célja a megegyezés, tehát a két fél bármilyen külső segítséget is igénybe vehet (pl. 

mediátor). 

10. A konkrét eljárás indításakor az eljárás levezetőjének személyét meghatározzák, majd az 

egyezkedés lefolytatásának módjáról, a döntéshozatal rendjéről az eljárást működtető két szervezet - 

szülői szervezet és a DÖK – dönt.  

11. Az eljárás nyilvánosságáról a levezető személy dönt. 

12. Az eljárás levezetője gondoskodik arról, hogy az eljárásról, az ott született döntésekről 

folyamatos jegyzőkönyv készüljön. 

13. A döntést a fegyelmi eljárás elindításához képest 15 napon belül meg kell hozni. Ha nem jön 

létre megegyezés, akkor az eljárás levezetője az erről szóló jegyzőkönyvet eljuttatja a fegyelmi jogkör 

gyakorlójának, aki lefolytatja a fegyelmi eljárást. Ha megegyezés jön létre a sérelem orvoslására, 

akkor a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni arra az időre, amely alatt a megegyezés teljesül.  Ez az 

időtartam legfeljebb három hónap lehet. 

14. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett kéri a fegyelmi lefolytatását - mert nem teljesül a 

megállapodásuk - akkor a fegyelmit le kell folytatni, ha nem kéri a fegyelmi lefolytatását, akkor azt 

határozattal meg kell szűntetni. 

 

A fegyelmi eljárás részletes szabályozása:  

Ha a tanuló a 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 szülő gyakorolja. 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 

pedagógiai célokat szolgál. 

 

Alapfeltétel a tanuló kötelességszegése. Mi a tanuló kötelessége? - aminek megszegése szükséges 

a fegyelmi eljárás megindításához? Erre a kérdésre is a jogszabály ad választ. Az alábbi felsorolásból 

ki kell választani konkrétan és pontosan azt a kötelességet, amit a tanuló megszegett és a fegyelmi 

eljárás megindításakor ezt kell pontosan, körülírtan megnevezni (és az eljárás során ezt és csak ezt 

kell pontosan és hitelt érdemlően bizonyítani). 

2011. évi CXC. törvény 46. § megnézni (1) A tanuló kötelessége, hogy 

a) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon  

 b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – 

tanulmányi kötelezettségének, 

 c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a 

kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 
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 d) megtartsa a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei és a kollégiumhoz tartozó területek 

használati rendjét, a kollégium szabályzatainak előírásait, 

 e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát 

védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, 

 f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt 

eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit, 

 g) a kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 

 h) megtartsa a kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

 

Két szükséges feltétel is van:  

1. vétkesség: 

2. súlyosság 

Vétkes az, aki a magatartásának társadalomra (kollégiumi közösségre, önmagára) hátrányos 

következményeit felismerte és azokat kívánta, vagy belenyugodott, továbbá, aki felismerte a 

következményeket, de könnyelműen bízott azok elmaradásában, illetve aki azért nem ismerte fel a 

következményeket, mert az elvárható gondosságot elmulasztotta. 

Súlyos az a kötelességszegés, amelyet a Házirend idesorol illetve az, amelyik az alkalmazói 

környezetben, a megelőzőekben folytatott gyakorlat alapján súlyosnak minősül.  

 

A fegyelmi eljárás megindítása: 

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel 

(az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, értesíteni kell a tanuló terhére 

rótt kötelességszegés megjelölésével. 

Az értesítésben meg kell fogalmazni konkrétan és pontosan azt a kötelességet, amit a tanuló 

vélhetően megszegett, pontosan rögzíteni kell, hogy ezzel milyen (jog) szabályt (Pl. Házirend) sértett 

meg - annak melyik pontját.  

 

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, vagy a 

tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani.  

 

Meghallgatás, tárgyalás 

A fegyelmi eljárás elindítása még nem jelent automatikusan fegyelmi tárgyalást is. Az 

elindítást a fegyelmi jogkör gyakorlója, a tantestület teszi meg bármely tagjának javaslata esetén 

egyszerű többségi szavazással. Ez jegyzőkönyvezésre kerül. Itt Fegyelmi Bizottság felállítására is 

sor kerül az intézményi SZMSZ alapján. Figyelni kell arra, hogy a bizottság tagjai nem lehetnek 

összeférhetetlenségben az ügy szereplőivel. (Pl. ha a vétkes a pedagógust személyiségében sértette 

meg, ő nem lehet a bizottság tagja). Erre a tényre (nincs összeférhetetlenség) a jegyzőkönyvben ki 

kell térni. 

 

A Bizottság – saját döntése szerint – vagy fegyelmi tárgyalást ír ki, vagy a tárgyalás előtt 

meghallgatást tart. Utóbbi esetben – szülő értesítését követően – jegyzőkönyv felvétele mellett 

meghallgatja a vétkest és ha egyértelműen bizonyított és elismert a vád, akkor  az eljárást – 

javasoltan egy formailag pontos, tartalmában egyszerűsített tárgyaláson le lehet zárni. Ebben az 

esetben is be kell szerezni írásos formában és csatolni kell a dokumentumokhoz a DÖK véleményt. 

A kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.  
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A DÖK képviselője a DÖK SZMSZ alapján jogosult kell, hogy legyen a képviseletre, továbbá nem 

lehet összeférhetetlenségben az ügy szereplőivel. Őt akár a tárgyalás végén jegyzőkönyvben, akár 

előre írásban fel kell kérni arra, hogy fejtse ki az ügyben a DÖK álláspontját. Ebben fogalmazódjon 

meg a vád, szóljon annak bizonyítottságáról, illetve akár védő, akár vádoló módon értékelje a 

tanuló fegyelmi helyzetét. A DÖK nem vesz részt a döntési folyamatban, csak véleményezési joga 

van. 

 

Kötelező tárgyalást tartani, ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás 

tisztázása ezt megkívánja. Nem írja elő jogszabály, de javasolt tárgyalást tartani abban az 

esetben is, ha a tényállások tisztázottak ugyan és a gyanú beigazolódik, továbbá a bizonyítás az 

előzetes meghallgatás során megtörténik és ennek alapján a Bizottság a kizárás büntetést 

fontolgatja. Ekkor az előzetesen keletkezett iratok tárgyaláson történő visszaidézése megkönnyíti a 

tárgyalás folyamatát. 

A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi 

eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője 

mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes képviselője képviselheti. 

Tájékoztatni kell a kiértesítésben arról is, hogy: A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt 

meghatalmazott is képviselheti.   

Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, 

hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás 

ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-

külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

Az értesítést ajánlott, tértivevényes levélben kell elküldeni a kiskorú tanuló szülőjének és a 

tanulónak. Ha mód van a személyes átadásra, akkor át kell a tanulóval vetetni írásos formában a 

kiértesítést.  

Ha az érintett tanuló, vagy szülője a szabályos kiértesítés ellenére nem jelenik meg, akkor a 

tárgyalást el kell napolni. Ebben az esetben új kiértesítést kell kiküldeni az elnapolt tárgyalás 

részleteiről az elsővel azonos tartalom mentén. Ezt is tértivevényes, ajánlott levélben. Ha nem jelenik 

meg (immár másodszor) vagy a tanuló, vagy a szülő, vagy mindkettő, a tárgyalást ebben az esetben 

már le lehet folytatni. Az eljárás úgy is lefolytatható, hogy az első kiértesítő levél feladását követő 

napon a második kiértesítést is elküldjük azzal, hogy amennyiben az első tárgyaláson bármilyen 

oknál fogva nem tud részt venni akár a szülő akár a tanuló, akár mindkettő, úgy a tárgyalást a 

rákövetkező napon megtartjuk – ebben az esetben akár távollétükben is.  

 

Egy tanuló ellen folyik mindig az eljárás. Ha több tanuló érintett az ügyben, akkor formailag annyi 

eljárást kell bonyolítani, ahány érintett van. A tárgyalás lehet egy napon, de formailag elkülönített 

módon kell lebonyolítani. Ha szükséges több tanulónak is megszólalni a tárgyaláson, akkor egy 

tárgyaláson mindig csak egy vádlott van, a többiek más szerepben vannak jelen pl. tanúk. Ha a 

tárgyalás az adott egy tanuló esetében elérte célját, azaz vagy kiderül a tanuló ártatlansága, vagy 

bizonyított a vád, vagy bizonyítottság hiányában ejteni kell a vádat, csak akkor lehet formailag új 

tárgyalást kezdeni a másik érintettekkel. Minden tárgyalás külön jegyzőkönyvet igényel.  

 

A tárgyalás fegyelmi bizottság előtt zajlik, amely az intézményi SZMSZ alapján jön létre.  A 

fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság 

folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

A tárgyalást az elnök vezeti. 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell 

a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez 

a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. 

Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői 

vélemény. 
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Az elnök a tárgyalást azzal kezdi, hogy ismerteti az összejövetel okát, világossá teszi, hogy ez egy 

fegyelmi tárgyalás. Bemutatja a Fegyelmi Bizottságot, illetve felkéri a sértett oldalán megjelenteket 

(szülő, törvényes képviselő) a bemutatkozásra, szükség esetén a jogosultságukhoz igazolást kér. 

Tájékoztat arról, hogy a tárgyalásról jegyzőkönyv készül, hogy a tárgyalás során ismertetésre 

kerülnek a tanuló jogai, majd a vád, illetve annak bizonyítékai. Ezt követően lesz lehetősége a 

vétkesnek tisztáznia magát, azaz előadhatja védekezését. Szükség esetén további bizonyítási 

eljárás következik, majd a Bizottság határozathozatalra visszavonul. Meghozza döntését, amit 

Fegyelmi Határozat formájában a tárgyalás lezárásaként kihirdet.  

Mindezen információk után felolvassa (szó szerint ismerteti) és a jegyzőkönyvben szó szerint 

rögzítteti, hogy a tárgyalás a tanügyi jogszabályok szerint zajlik, melyek a következők: 

 Törvényi szintű szabályozás: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 Rendeleti szintű szabályozás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
Ismerteti, hogy a tanulót megilleti az ártatlanság vélelme, a tanulónak joga van védekezni a vád 

ellen, joga van bizonyítékokkal cáfolni a vádat, joga van törvényes képviselő bevonására, joga van 

az eljárás minden iratanyagába betekinteni, joga van fellebbezni és azt is el kell mondani, hogy a 

fellebbezést 15 napon belül tudja írásban benyújtani az intézmény igazgatójának, de a fellebbezést a 

Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatójának kell címezni. A fellebbezésben meg kell jelölnie a 

fellebbezés alapját, pl. az esetleges eljárási hibát. 

Ezt követően egyértelműen és pontosan ismertetni kell a vádat, pontosan azt és csak azt, amit az 

eljárás megindításakor megfogalmazott a tantestület (kiértesítő levélben).  

Ezt követően a bizottság elnöke ismerteti azokat a bizonyítékokat, amik a vádat bizonyítják. Ez 

lehet a megelőzőekben keletkezett irat, írásos tanúvallomás, jegyzőkönyv, esetleg tárgyi bizonyíték. 

Itt van lehetőség szükség esetén tanúk meghallgatására, esetleg szembesítésre. Minden fontos 

mozzanat jegyzőkönyvbe kerül. A jegyzőkönyv tartalmazza kötelezően a tárgyalás pontos helyét, 

idejét, tárgyát, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, hivatalos minőségük 

megjelölését, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni a jogokra 

történő figyelmeztetést, a vádat, a bizonyítékokat, illetve az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője 

szerint ez indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a szülő vagy képviselőjük kéri.  

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló 

mellett szól. 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért 

  a)szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés 

b) megrovás, 

  c) szigorú megrovás, 

d) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

e) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, 

f)kollégiumi tagságának megtartása mellett kétheti bejárásra kötelezés 

g) kizárás 

fegyelmi büntetés szabható ki. 

 

A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell 

fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az üggyel 

kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény 

súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.  

 

A megindítás dátuma és a határozat dátuma között nem lehet hosszabb idő, mint 30 naptári nap. 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi bizottság hozza (a jogszabály fenti mondatában a nevelőtestületet 

jelöli meg, de ezt úgy kell érteni, hogy a bizottság a nevelőtestület nevében jár el).  
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A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell 

a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok 

szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb 

nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 

érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban 

részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, 

ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette, a határozat 

megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat 

számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, a 

felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés 

indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a 

határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestület jár 

el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a 

nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. 

A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

 

 Tanköteles tanulóval szemben a”kizárás” fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi 

vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban 

az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 

tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, 

kollégiumot kijelölni számára. 

 A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. 

Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés 

megállapításának, a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának hiányában a fegyelmi 

büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb 

indult. 

 Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló 

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

fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

 A tanuló - a figyelmeztetés, a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban 

foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet 

hosszabb 



 
 

26 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés esetén hat 

hónapnál, 

b) áthelyezés másik tanulócsoportba és kizárás fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggesztheti. 

 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a Ptk. 685. 

§ b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés 

érintett. 

Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló 

esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén a kollégium 

igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója 

megállapítja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállását. 

 

Kártérítési felelősség 

Ha kollégiumnak a tanuló kárt okozott a kollégium vezetője köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó, valamint 

károkozáskor a felügyeletét ellátó pedagógus személyét megállapítani. A vizsgálatról jegyzőkönyvet 

kell felvenni. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a kollégium tanulója okozta, a vizsgálat 

eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A 

tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. 

A kártérítés maximális mértékéről jogszabály rendelkezik, így gondatlan károkozás esetén nem lehet 

több, mint a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint 

megállapított - egyhavi összegének ötven százaléka. 

A kollégium a tanulónak kollégiumi tagsági viszonnyal okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, 

teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, 

hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a 

működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult 

elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

5.16. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri 

leírások 

 

Munkaköri és hatásköri leírások 

A Bernáth Lajos Kollégium az alkalmazottak között meghatározott rendben elosztotta a feladatokat. 

Ezzel egyúttal meghatározta a hatásköröket is, melyben az egyes munkavállalók kötelesek eljárni. A 

pontos meghatározásokat a beosztáshoz tartozó hatásköröket az egyes feladat ellátási funkciók 

munkaköri leírásai tartalmazzák. Az intézmény fenntartói körében (Kiskőrösi TankerületiKözpont) 

ezek az alábbiak: 

- igazgató - pedagógus 

- igazgatóhelyettes – pedagógus 

- nevelőtanár 

- gyermekfelügyelő 

- intézményi koordinátor 

- kollégiumi titkár 

- fűtő-karbantartó 

- takarítónő 
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Munkaköri leírások  

A munkaköri leírás tartalmazza 

• A munkakör megnevezését 

• A munkaidőt, a közvetlen felettest 

• A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét 

• A munkaköre szerinti ellenőrzését 

• A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat 

 

Igazgató 

Nkt.69.§ (5) A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, a 

foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.  

 

A pedagógus kötelességei és jogai 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott a tanulók nevelése, oktatása, a kollégiumi nevelés országos 

alapprogramja szerint. 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

- nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a tanuló személyiségének fejlődéséről, 
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 
figyelembe véve a tanuló egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 
szociokulturális helyzetét, 

- a különleges bánásmódot igénylő tanulóval egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 
együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását elősegítse, 

- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 
- előmozdítsa a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak 

elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 
- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 
hazaszeretetre nevelje a tanulókat, 

- a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló teljesítményéről, 
magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, a kollégium döntéseiről, a tanuló 
tanulmányait, fejlődését érintő lehetőségekről – a tájékoztatást szükség szerint levélben, 
telefonon, elektronikus úton tegye meg. 

- a testi, testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 
lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 
betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más 
szakemberek - bevonásával, 

- tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a felelősségére bízott tanulók 
szűkebb és tágabb lakókörnyezete folyamatosan megfeleljen az elvárásoknak (higiéniai, 
vagyonvédelmi, esztétikai szempontok), 

- a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 
tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

- az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, nevelő és 
oktatómunkáját éves és foglalkozási szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 
megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

- a pedagógiai programban meghatározottak szerint a követelményekhez igazodóan értékelje a 
tanulók munkáját, 

- vegyen részt a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 
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- tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 
irányítsa, 

- a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 
feladatait maradéktalanul teljesítse, 

- pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, a kollégiumi 
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

- határidőre szerezze meg a kötelező minősítéseket, 
- a hivatali titkot őrizze meg,  
- hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 
- a tanuló érdekében működjön együtt munkatársaival és más intézmények – különösen az 

érintett iskolák – dolgozóival (osztályfőnök). 
 

5.17. Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-

oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdés, amelyet jogszabály 

rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. 

 

A kollégium szakmai tekintetben önálló. 

A szervezettel és a működéssel kapcsolatosan minden olyan ügyben a szervezeten belül a döntési 

hatáskörrel rendelkező személy, szervezet dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

 

5.17.1. A tanulókhoz kapcsolódó működési szabályok – kollégiumi jogviszony, tanulói jogok 
A kollégiumi jogviszony létrehozása 

A leendő kollégiumi tanulók a felvételi adatlapon kérhetik kollégiumi elhelyezésüket. Felvételt 

kiskorú tanuló esetén a szülő, gondviselő, nagykorú tanuló esetén a tanuló kérheti írásban. A felvétel 

szempontjai: szociális rászorultság, földrajzi távolság, közlekedési lehetőség valamint egyéni 

szempontok. A felvételről az intézmény igazgatója dönt. 

A kollégiumi felvétel, vagy annak elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 

 

 

A kollégiumi tagság megszűnése, megszüntetése 

A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik 

a)  a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén, 

b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, 

c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató - a szülő, nagykorú tanuló 

esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után - 

megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, 

d) ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond, a 

nyilatkozatban megjelölt napon, 

e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

 

Kiköltözés: a tanév rendje szerinti utolsó tanítási napon tanulói adminisztráció nélkül, a tanév más 

időpontjában a kollégiumi tagsági viszonyt megszüntető határozat napján. Utóbbi esetben az 

adminisztrációt a szabályozott eljárás szerint kell lefolytatni (tartozások, követelések), ennek felelőse 

a csoportvezető tanár. 

Általános működési rendelkezések 

Beköltözés, kollégiumi csoport 

A tanulók kiértesítés szerinti napon költöznek be a kollégiumba.  
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A kollégiumba felvett tanulókból kollégiumi és foglalkozási csoportokat kell kialakítani. A csoport 

létszámát és összetételét a helyi körülmények - alapvetően a pedagógiai program - figyelembe 

vételével az igazgató határozza meg a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatainak 

meghallgatásával. A kollégiumi csoport átlagos létszáma 25 fő (maximum 26 fő, minimum 18 fő) A 

foglalkozási csoportok létszáma 5-26 fő, egyéni törődés esetén (mely általános személyiségfejlesztés 

vagy tantárgyi fejlesztés is lehet) 1-4 fő. 

A tanuló, kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan kollégiumi 

döntéshez, amelyből a tanulóra, (szülőre) fizetési kötelezettség hárul, továbbá kiskorú tanuló esetén a 

kollégiumi tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével, a tanulóra háruló fizetési 

kötelezettségekkel (pl. kártérítés) kapcsolatos ügyekben a szülőt írásban értesíteni kell. 

 

A tanuló jogai 

A tanuló joga különösen, hogy igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, a 

kollégium létesítményeit és a kollégiumi könyvtári szolgáltatást. 

A tanuló joga különösen, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

A tanuló joga különösen, hogy részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok 

létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek. 

A tanuló joga különösen, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, a kollégium 

működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e 

körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, a 

diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ 

kapjon.  

A tanuló joga különösen, hogy személyesen vagy képviselői útján- jogszabályban meghatározottak 

szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

A tanuló joga különösen, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje 

az őt ért sérelem orvoslását. 

A tanulónak joga, hogy a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A 

kollégium házirendje biztosítja ezen jog érvényesülését. 

 

Kedvezményes étkezés biztosítása 

A hatályos jogszabályok értelmében megfelelő dokumentáltság esetén biztosítjuk a kedvezményes 

étkezést.  

 

Kimenő, hazautazás 

Általános jogaikat és kötelezettségeiket a házirend tartalmazza. 

A kollégium munkarendjét úgy határozzuk meg, hogy a tanuló elhatározása szerint, ill. szülői kérésre 

– amennyiben kollégiumi kötelezettségét nem érinti - rendszeresen hazalátogathasson.   

A hétvégi kollégiumban maradási szándékot minden héten, szerdán estig írásban jelezni kell a 

csoportvezető tanárnál. 

Hét közben hazautazási engedély adható: 

- szülői kérésre 
- tanítási szünet esetén 
- hét végén a tanulót a kollégium csak a szülői házba engedi. Egyéb kérést csak írásos szülői 

támogatás esetén teljesít a kollégium 
Az intézményt a tanulóra vonatkozó kötelező foglalkozások idején csak akkor hagyhatja el a tanuló, 

ha erre írásos engedélye van (kimenő). Kimenőt elsősorban a csoportvezető tanár illetve az ügyletes 

tanár adhat. 
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A tanuló távolmaradásának, mulasztás igazolásának rendje: 

Igazolt a tanuló távolmaradása, ha  

- írásos nevelőtanári engedélye van (kimenő, város elhagyás)  
- háziorvosi igazolást mutat be a hiányzást követő 24 órán belül 
- a szülő a távolmaradást megelőzően előre írásban kikérőt nyújt be, ha erre nincs lehetősége, 

akkor telefonon mindenképpen értesíti az intézményt.  
Amennyiben a tanuló a házirendben meghatározott időre nem érkezik vissza, úgy a kollégiumot az 

időpont lejárta utáni 24 órán belül értesíteni köteles távolmaradásának okáról és visszaérkezésének 

várható időpontjáról. 

Ha a tanuló nem teljesíti e kötelezettségét és a csoportvezető tanárnak semmilyen információ nem áll 

rendelkezésre a tanulóról, úgy a visszaérkezés időpontjától számított 24 órán belül a szülőket 

értesítenie kell a tanuló távolmaradásáról. A szülővel történő kapcsolatfelvétel felelőse a 

csoportvezető tanár. 

A többnapos (legalább három) tanítási szünetekben, továbbá a téli, tavaszi, őszi, nyári szünetekben a 

tanulók hazautaznak, a kollégium nem, illetve csak indokolt esetben - pl. ha a hazautazás 

akadályoztatva van, vagy a fenntartó elrendeli – üzemel. Ilyen esetekben a kollégiumot pénteken, 

illetve az utolsó tanítási napon délután 17:00 óráig el kell hagyni, és a tanítást megelőző napon 16.00-

tól lehet oda visszatérni. 

 

5.17.2. Térítési díj, élelmezés 

A tanuló a térítési díjat az általa írásban igényelt étkezési szolgáltatást, tárgy hónapban, az arra kijelölt 

napon köteles befizetni. Ezt követően a pótbefizetési napon rendezheti tartozását. Ha a tanuló 

önhibájából nem fizet az arra kijelölt napokon, fegyelmi vétséget követ el. A kollégiumi térítési díj 

alapja az étkezési költség. A térítési díj befizetése és az étkezés között szoros kapcsolat van. 

Az étkezés megrendelésének szabályai: 

A kollégium kötelezett arra, hogy étkezési szolgáltatást nyújtson, de teljes körűen nem kötelezi a 

tanulókat arra, hogy ezt a szolgáltatást igénybe is vegyék. A Kollégiumi Nevelés Országos 

Alapprogramja (46/2001. (XII. 22.) OM rendelet) felelősséget ró a kollégiumra, hogy gondoskodjunk 

a gyermekek, fiatalok megfelelő fejlődéséről, ezért az étkezési folyamatot kiskorú tanuló esetén a 

szülővel írásban egyeztetjük.  

 

5.17.3. A tanulókhoz kapcsolódó tanulásszervezési, kollégiumi életet szervező szabályok 
A tanév helyi rendjét a mindenkori jogszabály (rendelet) szerint alakítjuk ki.  

A kollégiumi tanév helyi rendjében meg kell határozni: 

- a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapokat, ha a kollégium szervez ilyet, 
- a szünetek időtartamát,  
- a megemlékezések, a nemzeti, a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontját, 
- az évi rendes diákközgyűlés idejét, 
- a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

A kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről. 

Az érettségi előtt álló végzős tanuló kollégiumi ellátása a ballagás napjáig tart. Ezt követően egyéni 

kérés benyújtásával igényelhető kollégiumi ellátás, melyről a csoportvezető tanár véleményének 

meghallgatásával az igazgató dönt. 

A tanév rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben.  

A tanulók részére a jogszabályok alapján az alábbi foglalkozástípusokat szervezzük. A kollégisták 

számára a csoportvezető tanár heti 15 óra kötelező foglalkozást ír elő. 

Felkészítő 

Tanulást segítő foglalkozások: 



 
 

31 

- rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozás, 
- tehetséggondozó foglalkozás, felzárkóztatás,  
- kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának biztosítása, 
- sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatásának biztosítása, 
- szabadidős foglalkozások, diákkörök, 

Csoportfoglalkozások: 

- tematikus csoportfoglalkozások,   
- általános csoportfoglalkozás. 
- Speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozások. 

 

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások és egyéni törődést biztosító foglalkozások 

A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: 

- a szabadidős foglalkozások, önképzőkörök, valamint a szabadon választható foglalkozások 
együttes néven diákkörök, 

- a diákkörök közül a szabadidős foglalkozásoknak kiemelt jelentősége van: 
 a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek,  

 a vezetőket az intézmény igazgatója bízza meg, 

 a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek, 

 a foglalkozásokról naplót kell vezetni, ha azt a tanuló a rendelet alapján kötelező 

foglalkozásnak választotta, 

- a szabadidős foglalkozásokon kívüli egyéb foglalkozások: 

 a tanulók javaslatára jönnek létre,  

 vezetését az intézmény pedagógusa, vagy más külső szakember végzi az 
intézményvezető felkérésére. 

- A tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek, házi bajnokságok, kollégiumok közötti versenyek, 
bajnokságok, diáknap.  

 

A mindennapi testedzés formái 

A kollégiumi életet, napirendet úgy kell kialakítani, hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta a 

testmozgás, sportolás lehetősége.  

A kollégiumban naponta használható az udvaron a kézilabda pálya, a kosárlabda pálya, a főépületben 

a játszóterem. Igénybevételük a csoportvezető tanár engedélyével és felelősségével történhet. Külön 

épületben az udvaron lévő faházban a konditerem melynek működtetéséért az ezzel megbízott 

pedagógus a felelős.  

A kollégiumban szervezett foglalkozások formáit, tematikáit bővebben a Pedagógiai program 

tartalmazza. 

 

A kollégista tanulók munkarendje 

A tanulók az iskolai szervezésű elfoglaltságokon kívüli időt a kollégiumban töltik és tanulásra, 

művelődésre, sportolásra, szórakozásra, szervezett kollégiumi foglalkozásokra, rendezvényekre, 

személyes dolgaik és környezetük tisztántartására, valamint pihenésre fordítják. 

Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a 

tanulók belső munkarendjének részletes szabályozásait. A házirend betartása minden kollégista 

jogviszonyban lévő tanuló számára kötelező (függetlenül a tanuló életkorától). Erre elsősorban 

minden tanuló saját maga, másodsorban a beosztott pedagógusok ügyelnek. 
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A tanuló felügyeletére vonatkozó szabályozás 

A tanuló felügyelete 

A tanuló felügyelete a nevelési- oktatási intézményben: a tanuló testi épségének megóvásáról és 

erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől – 

jellemzően a vasárnaponkénti visszaérkezéstől - a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig - 

jellemzően a péntek délutáni hazautazásig - terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként 

kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt. 

A kollégiumban biztosítjuk a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem vesznek részt 

kollégiumi foglalkozáson. Erre a feladatra ügyeletesi rendszert működtetünk. A foglalkozásokra 

beosztott tanulók felügyeletét a foglalkozást vezető pedagógus látja el. Ébresztést követően az 

ügyeletesi beosztás kezdetéig (jellemzően 6:30-11:00) a munkavégzésre beosztott tanár(ok) látja el a 

tanulók felügyeletét. Az esti időszakban a felügyeletet szárnyanként és emeletenként látják el a 

beosztott pedagógusok. Éjszaka szárnyanként ügyeletes tanár gondoskodik a tanulók felügyeletéről. 
 

5.17.4. A kollégium működési rendjét meghatározó okmányok, a törvényes működés 
alapdokumentumai, nyilvánosság, tájékoztatás 

- alapító okirat 
- szervezeti és működési szabályzat 
- pedagógiai program 
- házirend 
- közalkalmazotti szabályzat 
- éves munkaterv 

 

Az alapító okirat 

A dokumentum a jogszerű működés alapfeltételeit tartalmazza. 

Megismerhetik az intézménnyel jogviszonyban lévők.  

Tájékoztat: igazgató. 

Tájékoztatás kérése: írásban. 

Elhelyezése: titkárság 

 

A szervezeti és működési szabályzat 

Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – alapító okiratában foglalt működési 

tartalmak folyamatait e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. 

Megismerhetik: minden érdeklődő. 

Tájékoztat: igazgató. 

Tájékoztatás kérése: írásban. 

Elhelyezése: titkárság, weblap 

 

A pedagógiai program 

Az intézmény pedagógiai programja képezi a kollégiumban folyó nevelő-, oktató munka tartalmi, 

szakmai alapjait. 

Megismerhetik: minden érdeklődő. 

A kollégium a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy 

azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék (könyvtár). 

A kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére tájékoztatást 

adni a pedagógiai programról. 

Tájékoztat: igazgató. 

Tájékoztatás kérése: írásban. 

Elhelyezése: titkárság, weblap 
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A házirend  

Az intézményben érvényes jogi normák gyűjteménye 

Megismerhetik: minden érdeklődő. 

Tájékoztat: igazgató 

Tájékoztatás kérése: írásban. 

Elhelyezése: titkárság, tanári szoba, weblap 

A házirend tartalmát a kollégiumba történő beiratkozáskor a szülővel, a tanulóval megismertetjük, 

továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatjuk. 

 

Az éves munkaterv 

Az intézmény hivatalos dokumentuma, mely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 

szükséges tevékenységek, munkafolyamatok operatív, időre beosztott cselekvési terve a felelősök 

megjelölésével. A nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. 

Megismerhetik: minden érdeklődő. 

Tájékoztat: igazgató 

Tájékoztatás kérése: írásban. 

Elhelyezés: titkárság, tanári szoba 

 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

A kollégium egész területén a dohányzás tilos. Ezen szabályozás betartása érdekében a szükséges 

helyeken tiltó táblák találhatók. A házirendben is nyomatékosítjuk ezt a szabályt. 

 

 

6. A kollégiumi működés egyéb szabályai 

 

6.1. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint a vezetők közötti kapcsolattartás 

formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, 

berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása) 

 

6.1.1. Diákönkormányzathoz kapcsolódó általános szabályozás 
A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A 

diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű 

személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

Ha a kollégiumban több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelési-oktatási intézmény 

egészét érintő ügyekben, amelyiknek a megválasztásában a legtöbb tanuló vett részt, feltéve, hogy 

ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete biztosított. Ilyen diákönkormányzat 

hiányában a kollégiumban működő diákönkormányzatok a nevelési-oktatási intézmény egészét 

érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik 

diákönkormányzatot (a továbbiakban kollégiumi diákönkormányzat). 

 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

-  saját működéséről, 
-  a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 
-  hatáskörei gyakorlásáról, 
-  a kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, 

valamint. 
A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a 

kollégium SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a 

jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy 
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annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem 

nyilatkozik. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
- a házirend elfogadása előtt. 
- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
- a kollégiumi sportkör működési rendjének megállapításához, 
- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 
- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 

meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal 

megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a kollégium helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését. 

A diákközgyűlés összehívását a kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi 

rendjében meghatározottak szerint illetve rendkívüli esetekben bármikor. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra 

kell hozni. 

A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A szövetség 

a kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 

 

6.1.2. A kollégium vezetése és a DÖK közötti kapcsolattartás formái 
A vezetés a diákönkormányzatot segítő pedagógussal, heti rendszerességgel tart kapcsolatot. Az 

igazgató diákönkormányzatot képviselő személy számára minden hónap első hétfőjén fogadóórát 

biztosít. 

- személyes megbeszélés,  
- tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés,  
- írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

 

A kollégiumi vezetők a kapcsolattartás során: 

- átadják a diák-önkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat 
véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges 
dokumentumokat; 

- a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre biztosítják; 
- megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak a nekik az intézmény működésével kapcsolatban 

feltett kérdésekre; 
- a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény működtetése, 

illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 
 

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 

- gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása miatt átvett 
dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról; 
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- aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve ahová 
meghívták, s az  intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos kérdéseket érint; 

- gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) a 
diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjaira. 

 

 

6.1.3. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 
Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 

Az intézmény a működés feltételeként biztosít: 

- a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 
- a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat,  

A fentiek részletezése: 

- A diákönkormányzat működéséhez rendelkezésre bocsátott berendezések: minden olyan tárgy, 
amivel a kollégium rendelkezik, kivételt képeznek az irodai helyiségek, karbantartó műhely, 
számítógépterem, könyvtár használati berendezései. 

- A berendezések használatával kapcsolatos egyéb előírás: a nagy értékű tárgyi eszközöket csak 
akkor lehet használni, ha azoktól a nevelőtanároktól veszik igénybe, akik felelnek ezekért a 
berendezésekért. 

- A diákönkormányzat támogatása: 
- a diákönkormányzat az intézmény által a számára kijelölt helyiségeket és berendezéseit a 

működése erejéig térítés nélkül használhatja, 
- a diákönkormányzat kérésére, az intézményvezető hozzájárulásával jogosult térítés nélkül 

használni az intézmény egyéb helyiségeit is (pl. közgyűlés, egyéb rendezvény stb.). 
 

        

6.1.4.  A mindennapos testedzés formái 
A mindennapos testedzés az iskolai foglalkozásokon, testnevelés órákon és a kollégiumi szabadidős 

foglalkozásokon biztosított. A kollégiumi sportfoglalkozásokat nevelőtanár, vagy gyermekfelügyelő 

szervezi és irányítja, akit az igazgató éves munkatervben jelöl ki és tartja vele a kapcsolatot. 

A mindennapos testedzés további lehetőségét a kollégium a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános 

Iskola tornatermében heti 4 órában biztosítja. A tornaterem mellett a kollégiumban lévő kondi szoba, 

klubszoba, sportudvar áll rendelkezésre. 

 
 

6.2. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 

 

A baleset-megelőzés főbb feladatai: 

A tanulóbalesetek megelőzése érdekében minden tanév elején a csoportvezető tanár tájékoztatja a 

tanulókat a baleset megelőzésével kapcsolatos helyes magatartásról, külön felhívja a figyelmet azokra 

a dolgokra, melyek veszélyt okozhatnak, valamint az elektromos háztartási gépek helyes használatára. 

Ezen tájékoztatásról a pedagógus jegyzőkönyvet vesz fel. További feladatok: 

- olyan környezetet kell teremteni a nevelési-oktatási intézményben, amely alkalmas a baleset-
biztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására, 

- a foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani 
a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, a baleset-
megelőzési ismeretek elsajátítását a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás 
veszélyei, az égés és áramütés valamint az esés témakörében, 

- fejleszteni kell a tanuló biztonságra törekvő viselkedését. 
 

A tanulók saját elektromos berendezést csak a csoportvezető tanár engedélyével használhatnak. 
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(Legfontosabb balesetvédelmi előírások, illetve tiltások a házirendben is megtalálhatók.) 

Amennyiben a tanulók vészhelyzetet, vagy balesetet észlelnek, szólniuk kell az ügyeletes tanárnak. 

A tanár mérlegelése alapján elhárítja a vészhelyzetet, elsősegélyben részesíti a tanulót (sérültet), 

szükség esetén orvost vagy mentőt hív. Tűz esetén értesíti a tűzoltóságot, illetve a tűzriadó 

szabályainak megfelelően jár el.  

 

 

 

 

 

7. Az SZMSZ-elkészítés eljárásrendjének rögzítésére 

 

A diákönkormányzat véleménye: 

Az intézmény diákönkormányzata a Bernáth Lajos Kollégium SZMSZ-ének elfogadásához magasabb 

jogszabályban meghatározott tartalmak szabályozásához (a dokumentumok nyilvánosságának 

biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével 

kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 

Kiskunhalas, 2017 április 19. 

 

 

 

        …………………………………. 

                a DÖK képviseletében 

 

 

 

A Bernáth Lajos Kollégium SZMSZ-ének tartalmi véleményezésével a Kiskőrösi Tankerületi 

Központ, mint fenntartó teljes mértékben egyet ért és támogatásáról biztosítja.  

 

Kiskunhalas, 2017.április 19.. 

 

 

 

Ph 

        …………………………………. 

                a fenntartó képviseletében 

 

 

 

A Bernáth Lajos Kollégium nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a szervezeti és működési 

szabályzatot 2017. április 19. napján tartott határozatképes ülésén elfogadta. Az elfogadás tényét 

jegyzőkönyv tanúsítja.  

 

 

Ph 

 

 

        …………………………………. 

                a tantestület képviseletében 
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Adatkezelési szabályzat 

A kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium (a továbbiakban: kollégium) igazgatója az 1993. évi 
LXXIX. törvény alapján, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) 10. §-
ában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiak szerint állapítja meg a kollégiumi 
adatkezelés rendjét. 

ELSŐ RÉSZ 

I. 

Általános rendelkezések 

A szabályzat célja és hatálya 

(1) E szabályzat célja, hogy meghatározza a kollégiumban vezetett nyilvántartások 
működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos 
elveinek, az információs önrendelkezési jognak s az adatbiztonság követelményeinek 
érvényesülését. 

(2) A szabályzat hatálya kiterjed a kollégiumban folytatott valamennyi személyes adatokat 
tartalmazó adatkezelésre. 

(3) Adatkezelésnek számít: 

- az adat felvétele,  
- tárolása,  
- gyűjtése,  
- feldolgozása,  
- hasznosítása,  
- adattovábbítás pedig az adat meghatározott harmadik személy (szerv, intézmény) 

részére történő hozzáférhetővé tétel.  

II. 

Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 

(1) E szabályzat alkalmazásában személyes adat a meghatározott természetes személlyel 
(a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. 

 
(2) Személyes adatok az azonosító és a leíró adatok. 
 
(3) Az érintett azonosítására természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak. 

Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, születési helye és 
ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges azonosító adatok a 
matematikai vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen a személyi 
azonosító kód, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), az adóazonosító jel, a 
személyi igazolvány száma, az útlevél száma, a diákigazolvány száma. 
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(4) A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok (pl. tanulmányi 
eredmény, fegyelmi státusz). A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba nem 
hozható leíró adat nem személyes adat (pl: statisztikai adat). 

 
(5) A kollégiumban- az e szabályzatban meghatározott kivételektől eltekintve - nem 

kezelhető az adatvédelmi törvény 2. § 2. pontja szerinti különleges adat. 
 
(6) Adatkezelés az alkalmazott eljárástól (manuális illetve számítógépesített) függetlenül a 

személyes adatok felvétele, tárolása, módosítása, feldolgozása, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, archiválása, irattári megőrzése, selejtezése és törlése. 

 
(7) Adatkezelő: az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végző vagy mással 

végeztető szervezeti egység. 
 
(8) Adatfeldolgozó: az adatkezelő megbízásából és utasításai szerint az (1) bekezdésben 

meghatározott tevékenységet végző szervezeti egység. 
 
(9) Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és 
ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként 
jogellenes, az adatokat törölni kell. 

 
(10) A törlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk már nem 

lehetséges. Az adatkezelés törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket 
jegyzőkönyvbe kell venni.  

 
III. 

 
Az adatkezelések szabályai 

 
(1) Személyes adat a kollégiumban akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy 
b) azt törvény illetve törvény felhatalmazása alapján e szabályzata elrendeli. 
 

(2) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni 
az adatkezelést elrendelő jogszabályt illetve kollégiumi szabályzatot is. 

 
(3) A kollégium szervezeti egységeinél adatkezelést végző közalkalmazottak kötelesek az 

általuk megismert személyes adatokat szolgálati titokként megőrizni.  
 
(4) Az érintett az illetékes ügykezelőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és 

abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ezalatt az érintett más 
személy adatait ne ismerhesse meg. 

 
(5) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból 
kapták meg az adatokat. 

 
(6) A tájékoztatás illetve a betekintés biztosítása csak akkor tagadható meg, ha a kért 

adatokat az illetékes szerv a megfelelő eljárás keretében - az államtitokról és a szolgálati 
titokról szóló 1995. évi LXV. törvény szabályai szerint - előzetesen államtitokká vagy 
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szolgálati titokká nyilvánította. Az adatkezelő köteles az érintettel a közlés 
megtagadásának indokát közölni. 

 
(7) Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt 

adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő két munkanapon 
belül helyesbíteni köteles. 

 
(8) Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül 

kérheti kezelt adatainak törlését. A törlést két munkanapon belül el kell végezni. 
 
(9) Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett a kollégium 

vezetőjéhez (igazgató, igazgató helyettes, gazdaságvezető) fordulhat.  
 
 

IV. 

Adatközlések 

(1) Személyes adat harmadik személlyel adattovábbítás vagy nyilvánosságra hozatal 
formájában közölhető. 

 
(2) Adattovábbítás, ha az adatot meghatározott harmadik személy tudomására hozzák. Az 

adattovábbítás megvalósulhat az adatkezelésbe történő betekintéssel vagy kivonat 
készítésével is. 

 
(3) Nyilvánosságra hozatal, ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 
(4) A kollégium szervezeti rendszerén belül a közalkalmazottak és a tanulók személyes adatai 

- a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig - csak olyan szervezeti egységhez 
továbbíthatók, amely a közalkalmazotti jogviszonnyal illetve a kollégiumi jogviszonnyal 
kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el. 

(5) A kollégiumon kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló 
megkeresés esetén az alábbi rendszer szerint továbbíthatók az adatok 

 

 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

 sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a 
nevelési-oktatási intézménynek, illetve vissza, 

 a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett 
tanulócsoporton belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, az érintett bizottságnak, 
a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

 kollégiumi felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, 
kollégiumhoz (felsőoktatási) intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az 
érintett felsőoktatási intézményhez és vissza;  

 az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló 
egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 

 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a tanuló 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 
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(6) Az (5)-ben fel nem soroltakon kívül csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban 
felhatalmazza a kollégiumot.  

 
(7) Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a polgári és büntető ügyekben 

eljáró hatóságoktól - rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség, APEH - 
valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkereséseket. E szervek 
megkereséseiről az illetékes adatkezelő - közvetlenül vagy szolgálati felettese útján - 
köteles tájékoztatni a kollégium igazgatóját. Az adatszolgáltatás csak az igazgató 
jóváhagyásával teljesíthető.  

 
(8) A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre vonatkozó minden adat - a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-a szerint - 
államtitok, amiről sem más szerv sem más személy nem tájékoztatható.  

 
(9) A (7)-ben felsorolt megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos 

tényeket, körülményeket jegyzőkönyv felvételével dokumentálni kell. A jegyzőkönyv az 
alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a megkeresést kezdeményező szerv, vagy személy megnevezése, postacíme, 
telefonszáma, 

b) az adatkérés célja, rendeltetése, 
c) az adatkérés jogszabályi alapja, illetve az érintett hozzájáruló nyilatkozata, 
d) az adatkérés időpontja, 
e) az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatkezelés megnevezése, 
f) az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése, 
g) az érintettek köre, 
h) a kért adatok köre, 
i) az adattovábbítás módja. 

 
(10) A megkeresésről szóló jegyzőkönyv első példányát irattározni kell. A jegyzőkönyvet tíz 

évig kell megőrizni. 
 
(11) Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külföldre irányuló adattovábbítással, 

az érintettek figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni. Az 
érintett írásbeli felhatalmazása nélkül személyes adat külföldre nem továbbítható. 

 
(12) A kollégiumban kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha törvény 

rendeli el, illetve ha az érintett hozzájárul - tilos. A kollégiumról szóló - személyes 
adatokon is alapuló - statisztikai adatok korlátozás nélkül közölhetők. 

 
 

V. 
 

Adatbiztonsági rendszabályok 
 

(1) Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések célja az adatok illetve adathordozók 
védelme a sérülés, rongálódás, megsemmisülés, valamint az illetéktelen hozzáférés ellen. 

 
(2) A szükséges intézkedéseket meg kell tenni mind a manuálisan kezelt, mind a 

számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében. 
 
(3) A számítógépen illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi 

intézkedéseket kell foganatosítani. 
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a) Biztonsági mentés: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból 
rendszeresen - a tanulói nyilvántartás esetén (törzskönyvi létszám, élelmezési 
létszám), a bér- és munkaügyi nyilvántartás, a személyzeti nyilvántartás anyagából 
biztonsági mentést készítünk.  

b) Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a 
további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat - el kell választani 
az aktív résztől, majd a passzívált adatokat külön tároljuk. 

c) Tűzvédelem: A szervert jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel 
ellátott helyiségben kell elhelyezni. 

d) Áramellátás: A szerver áramellátását olyan szünetmentes áramforrással kell 
biztosítani, amely áramszünet esetén a rendszer biztonságos leállításához 
szükséges ideig zavartalan üzemelést biztosít. 

e) Vírusvédelem: A szerveren tárrezidens üzemmódú, folyamatosan működő 
vírusvédő programot kell futtatni.  

f) Hozzáférés-védelem: A hálózati erőforrásokhoz csak arra jogosult személyek 
férhetnek hozzá. 

(4) A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket 
kell foganatosítani. 

a) Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, 
tűzvédelmi és vagyonvédelmi riasztó berendezéssel ellátott helyiségben kell 
elhelyezni. 

b) Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az 
illetékes ügyintézők férhetnek hozzá. A személyzeti valamint a bér- és munkaügyi 
iratokat zárható helyiségben, zárható iratszekrényekben kell őrizni. 

 
 
 
 
 

VI. 
 

Az ellenőrzés.  
 

(1) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat 
rendelkezéseinek betartását az adatkezelést és adatfeldolgozást végző szervezeti 
egységek vezetői folyamatosan ellenőrzik. 

 
(2) A vezető törvény- , vagy szabálysértés észlelése esetén haladéktalanul intézkedik 

annak megszüntetéséről. Különösen súlyos visszaélés esetén az illetékes vezető 
fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi a felelősség megállapítására. 
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MÁSODIK RÉSZ 

Egyes adatkezelések 

VII. 

Tanulói nyilvántartás 

(1) A tanulói nyilvántartás a kollégista jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására 
szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint egyéb kollégiumi szabályzók (szervezeti és működési szabályzat) 
képezik. 

 
(2) A tanulói nyilvántartás adatai a kollégista jogviszonyból eredő célokra, feladatokra 

használhatók fel. 
 
(3) A tanulói nyilvántartásba felvehető adatok a következők: 

a) neve, születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, állandó és ideiglenes 
lakásának címe telefonszáma, e-mail címe, iskolája, osztálya, osztályfőnöke 

b) a kollégiumi jogviszonnyal összefüggő adatok, így különösen 
 fejlődésének értékelése és minősítése, tanulmányi adatok, 
 fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,  
 térítési díjfizetéshez kapcsolódó adatok,  
 iskolai előmenetelét tanúsító adatok,  

a többi adat az érintett hozzájárulásával; 
c) a tanuló részére a különböző juttatások (ösztöndíj, szociális támogatás, segély stb.) 

megállapításához a szülő (eltartó) neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, 
telefonszáma, valamint a szülő (eltartó), jövedelmi és szociális helyzetét igazoló 
adatok. 

 
(4) Az 51/2002. (III. 26.) kormányrendelet alapján különösen tekintettel kell lenni az alábbi 

szabályokra: 
- a tanulót tájékoztatni kell arról, hogy adatait kik és mennyi ideig kezelik  
- csak annyi személyes adat kezelhető, amennyi a szociális és vagyoni helyzet 

megítéléséhez elengedhetetlenül szükséges 
 
(5) A nyilvántartás kezelése a kötelező formanyomtatványokban – „Törzskönyv”, „Nevelői 

feljegyzések”, „Napló” - és számítógépen történik.  
 

VIII. 
 

A személyzeti nyilvántartás 
 
(1) A személyzeti nyilvántartás a közalkalmazottak, illetve az anyagi- és kártérítési 

felelősséggel bíró alkalmazottak jogviszonyára vonatkozó tények dokumentálására 
szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
közalkalmazotti törvény) a kollégium szervezeti és működési szabályzata és 
közalkalmazotti szabályzata képezik. 

 



 
 

43 

(2) A személyzeti nyilvántartás adatai az (1) pontban meghatározottak alanyok 
közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, a besorolási 
követelmények igazolására és statisztikai adatszolgáltatásra használhatók fel. 

 
(3) A személyzeti nyilvántartás az (1) pontban felsoroltak esetében tartalmazza az adatokat. 

Az érintettekről a nyilvántartásba felvehető adatok a közoktatási törvény  
a) név, születési hely és idő, állampolgárság; 
b) állandó és ideiglenes lakcím, telefonszám, és e-mail cím, 
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek, képesítési feltételek alóli 
mentesítés, 

- továbbképzés, szakirányú továbbképzés, továbbképzésben szerzett 
szakképesítés, 

- tudományos fokozatok, címek, 
- idegen nyelv tudása, 
- kinevezési okmány, munkakör, munkaköri leírás, 
- vezetői megbízások, 
- próbaidő, 
- fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, 
- fizetési fokozat, 
- tudományos kutatás (publikáció), művészeti alkotói tevékenység, tudományos 

kapcsolatok, 
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 

besorolással kapcsolatos adatok, 
- dolgozó által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, alapilletmény, pótlékok (jogcím szerint), 

illetménykiegészítés, megbízási díj, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak 
jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 
- dolgozó részére történő kifizetések és azok jogcímei, 
- a dolgozó részére adott juttatások és azok jogcímei, 
- a dolgozó munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 
- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 
(4) A személyzeti nyilvántartás adatait az érintett szolgáltatja. A közalkalmazotti jogviszony 

keletkezésekor történik meg az elsődleges adatfelvétel. 
 
(5) A nyilvántartás kezelése vegyes rendszerben, számítógépen és manuális módszerrel 

történik. Az adatok biztonságáról az adatkezelő gondoskodik.  
 

IX. 
 

Bér- és munkaügyi nyilvántartás 
 
 
(1) A bér- és munkaügyi nyilvántartás adatai a dolgozó közalkalmazotti jogviszonyával 

kapcsolatos tények megállapítására, a besorolási követelmények igazolására, 
bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra 
használhatók fel. 
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(2) A bér- és munkaügyi nyilvántartás a kollégium valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott dolgozójának adatait tartalmazza. Az érintettekről a nyilvántartásba 
felvehető adatok a következők: 
a) név, születési hely és idő, állampolgárság; 
b) állandó és ideiglenes lakcím, telefonszám; 
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- neve (leánykori neve) 
- születési helye, ideje 
- anyja neve 
- TAJ száma, adóazonosító jele 
- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 
- családi állapota 
- gyermekeinek születési ideje 
- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 
- korábbi munkaviszonyban (64. § (2) bek., 87. § (2)-(4) bek.) töltött időtartamok 

megnevezése 
- a munkahely megnevezése 
- a megszűnés módja, időpontja 
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 
- állampolgársága 
- a jogviszony létesítéséhez szükséges, az erkölcsi bizonyítvány száma, kelte  
- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 
- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 
- e szervnél a jogviszony kezdete 
- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, 

FEOR-száma 
- személyi juttatások 
- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 
- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott 

idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 
- a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő 

adatai  
- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek, képesítési feltételek alóli 

mentesítés, 
- továbbképzés, szakirányú továbbképzés, továbbképzésben szerzett szakképesítés, 
- tudományos fokozatok, címek, 
- idegen nyelv ismerete, 
- próbaidő, 
- fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, 
- fizetési fokozat, 
- tudományos kutatás (publikáció), művészeti alkotói tevékenység, tudományos 

kapcsolatok, 
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 
- dolgozó által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, alapilletmény, pótlékok (jogcím szerint), 

illetménykiegészítés, megbízási díj, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak 
jogosultja, 

- szabadság, kiadott szabadság, 
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- a dolgozó részére történő kifizetések és azok jogcímei, 
- a dolgozó részére adott juttatások és azok jogcímei, 
- a dolgozó munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 
- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 
(3) A bér- és munkaügyi nyilvántartás adatait az érintett szolgáltatja. A munkaviszony 

keletkezésekor történik meg az elsődleges adatfelvétel. 
 
 
(4) A nyilvántartás kezelése vegyes rendszerben, számítógépen és manuális módszerrel 

történik. Az adatok biztonságáról az adatkezelő gondoskodik.  
 

X. 
 

Szállást igénybe vevők adatai 
 

(1) A szabad kapacitásból eredő szállásértékesítés kapcsán a kollégiumban fizetővendég 
státuszban elszállásolt személyekről az alábbi adatok tárolhatók: 
- neve (leánykori neve) 
- lakcíme 
- személyazonosításra alkalmas dokumentum száma 

 
(2) A fenti adatok csak hatósági megkeresésre szolgáltathatók ki. Az érintett 

nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a polgári és büntető ügyekben eljáró 
hatóságoktól - rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség, APEH - 
valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkereséseket. E szervek 
megkereséseiről az illetékes adatkezelő - közvetlenül vagy szolgálati felettese útján - 
köteles tájékoztatni a kollégium igazgatóját. Az adatszolgáltatás csak az igazgató 
jóváhagyásával teljesíthető.  

 

 

 

XI. 

 

Záró rendelkezések 

 

Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

 

(1) Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

melléklete, melyet az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 

fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát 

gyakorolta az intézményi diákönkormányzat, véleményezési jogát gyakorolta az 

intézmény közalkalmazotti tanácsa és szülői szervezete, amelyet a „Záró 

rendelkezések” fejezetben aláírásukkal igazoltak. 
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(2) Jelen adatkezelési szabályzatot a tanulók, szüleik megtekinthetik a kollégium 

titkárságán és könyvtárában a könyvtár nyitva tartása alatt. Tartalmáról és előírásairól 

a tanulókat és szüleiket tájékoztatni kell, egyéb esetekben az igazgató ad 

felvilágosítást. 

 

(3) Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban 

meghatározott közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával. 
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AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE, KOLLÉGIUMI ZÁRADÉKOK ÉS KÖTELEZŐ 
NYOMTATVÁNYOK  

1. IRATTÁRI TERV 

IRATTÁRI TÉTELSZÁM ÜGYKÖR MEGNEVEZÉSE ŐRZÉSI IDŐ /ÉV/ 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek: 

1. Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés nem 

selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem 

selejtezhető 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy 50 év 

4. Éves költségvetés nem 

selejtezhető 

5. Költségvetési beszámolók nem 

selejtezhető 

6. könyvelési bizonylatok 5 év 

7. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, 
Baleseti jegyzőkönyvek 

10 év 

8. Fenntartói nyilatkozat nem 

selejtezhető 

9. Külső szakmai ellenőrzés  nem 

selejtezhető 

10. Belső szakmai ellenőrzés 10 év 

11. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 év 

12. Belső szabályzatok 10 év 

13. Polgári védelem 10 év 

14. Éves szintű munkatervek, jelentések, statisztikák nem 

selejtezhető 

15. Panaszügyek 5 év 

Nevelési- oktatási ügyek: 

16. Nevelési- oktatási kísérletek, újítások nem 

selejtezhető 

17.  Törzslapok, póttörzslapok, beírási napló nem 

selejtezhető 

18. Felvétel, átvétel 20 év 

19. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 év 

20. Naplók 5 év 

21.  Diákönkormányzat szervezése, működése nem 

selejtezhető 
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22. Pedagógiai szakszolgálat 5 év 

23.  Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, 
működése 

nem 

selejtezhető 

24. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok 
és ajánlások 

nem 

selejtezhető 
 

 

 

 

A KOLLÉGIUM ÁLTAL ALKALMAZOTT ZÁRADÉKOK 

Záradékok Dokumentumok 

1. Felvétele a ………………………………………….. 
kollégiumba (externátusi elhelyezéssel) 
a(z)……………………. tanévre.  

Kt. 

2.  A kollégiumi tagsága (externátusi elhelyezése) 
……………….miatt megszűnt. 

Kt., Kn., Csn. 

3.   …………….………………..fegyelmező intézkedésben 
részesült. 

Csn. 

4.    ……………………………………fegyelmi büntetésben 
részesült. 

Kt., Csn. 

 
Alkalmazatott rövidítések: 
 
Csoportnapló Csn. 

Kollégiumi napló Kn. 

Kollégiumi 

törzskönyv 

Kt.  

 

 

 

A kollégium által kötelezően használt nyomtatványok: 

1. Csoportnapló 

2. Kollégiumi napló (Ügyeleti napló) 

3. Kollégiumi törzskönyv 
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Munkaköri leírás minták 
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BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
_______________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  
OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..  hhuu  

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                     Iktatószám: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: Gazdasági ügyintéző 

4. Munkaidő, munkarend:  teljes munkaidő, heti 40 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető  által megbízott munkavállaló    

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 
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II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 3611 

 

III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 
 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 

c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek 

kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi- 

járványügyi előírásokat 
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f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, 

illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 

megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 

 

3. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

Munkakör célja: a kollégiumi adminisztrációs és ügyviteli munkák végzése, gazdasági 

szervezési feladatok intézése, statisztikai adatok készítése, elemzése, normatív támogatási 

igények előkészítése.  

Feladatai: 

 Elvégzi és nyilvántartja a kollégium fenntartói és gazdasági tárgyú ügykörének ügyeit, kezeli a 

gazdasági dokumentumok kísérő iratait.  

 Munkáját az igazgató utasításai alapján, de a fenntartó teljes gazdálkodási jogkörű 

csoportjával együttműködve, annak szakmai útmutatásai alapján végzi. 

 Nyomon követi a kollégium költségvetési felhasználását, számlaszámának egyenlegét, 

naprakészen könyveli a számlákat, folyamatosan elszámolja az ellátmányt. 

 Közreműködik a munka– és tűzvédelmi berendezések, a munka- és védőruházatok, a 

tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok, stb. beszerzéséről, és nyilvántartja azokat. 

 Az igazgató engedélyével megrendeli az épületek, berendezések állagának megóvása 

érdekében a felújítási munkálatokat, a festést, mázolást, karbantartást, javítási munkákat  

 Vezeti az állóeszközök nyilvántartását és a felhasznált fogyóeszközökről, anyagokról az 

érvényes pénzügyi utasítások, és belső szabályzatok szerint kimutatást készít.  

 Szervezi – az igazgató instrukciói alapján – a technikai alkalmazottak feladat ellátását. 

Beszámoltatja őket a tevékenységükről.  

 Határidőre és pontosan teljesíti mindazokat a munkafeladatokat, amivel az igazgató 

(helyettes) megbízza. 
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 A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli.  

  a pénztári kifizetések jelentése, egyeztetése, javítása, stb.  

  a statisztikai adatszolgáltatások elkészítése; 

  a fénymásolási költségtérítések behajtása, elszámolása stb.; 

  a hivatali iratok, jelentések gépelése; 

  a beszerzési igények felmérése, egyeztetése, a megfelelő sorrend kialakítása után az 

ütemezésnek megfelelő megrendelések előkészítése, bonyolítása, nyilvántartása stb.; 

 

Jogkör, hatáskör: 

Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az 

intézményvezető figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak.  

 

Bizalmas  információk  terén: 

          Bizalmasan kezeli dolgozók személyi adatait az intézmény vezetőjével folytatott beszélgetések 

témáit. Adatokat csak a jogszabályokban rögzítettek szerint szolgáltat. 

 A  közalkalmazotti  törvényben  foglaltakon  túl: 

          - szállásdíjak 

          - árkedvezmények 

          - bérleti szerződések 

          - a vendégekkel kapcsolatos információk is bizalmasan kezelendők. 

 

IV. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért.  

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 
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V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

    - közvetlen napi kapcsolatot tart fenn a kollégium dolgozóival,igazgatóval, igazgatóhelyettessel 

    - A Kiskőrösi Tankerületi Központtal a kollégium dolgozóinak munkaügyi ügyintézőivel 

    - A kollégium állagának megóvása érdekében a felújítási, karbantartási, javítási munkálatokat végző 

szakemberekkel, kivitelezőkkel 

 

VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve elszámolási 

kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül felelősséggel 

tartozik. 

 

VII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok 

ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása mellett 

munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően. 
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VIII. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

                                                                                               ………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

                                                                                                   …………………………………….. 

   Közalkalmazott
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BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
_______________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  
OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..  hhuu  

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                     Iktatószám: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: kollégiumi titkár 

4. Munkaidő, munkarend:  teljes munkaidő, heti 40 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető  által megbízott munkavállaló    

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 
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II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 3641 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 
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a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 

c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek 

kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi- 

járványügyi előírásokat 

f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, 

illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 

megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 

 

 

3. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

3.1. Munkájának célja: a kollégiumi adminisztrációs és ügyviteli munkák végzése, 

meghatározott munkaügyi feladatok ellátása, valamint a kollégium szervezési feladatainak 

intézése, statisztikai adatok készítése, elemzése, normatív támogatási igények előkészítése.  

 

3.2. Feladatai: 

- a törvényes ügyviteli előírások betartása, 
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- átveszi a postai küldeményeket és azt az illetékesek részére továbbítja, 

- vezeti az iktatókönyvet, iktatja az érkezői és kimenő leveleket, 

- az irattári anyagok szakszerű vezetése és tárolása, 

- írásbeli anyagok elkészítése, sokszorosítása, a tantestületi értekezletek 

jegyzőkönyvének vezetése,  

- vezeti a személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartásokat, intézi a kollégiumi 

dolgozók munkahelyi ügyeit, 

- új dolgozó felvételekor elkészíti a felvételi iratokat, távozó dolgozó esetén a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetését, elszámoló lapot, közalkalmazotti 

jogviszony igazolást és a dolgozónak átadja, 

- elkészíti a kollégiumi statisztikákat, 

- részt vesz a kollégiumban bekövetkező balesetek kivizsgálásában, ezekről 

nyilvántartást vezet, és elkészíti az előírt baleseti jelentéseket. 

- részt vesz a tanévi program, tanévi naptár, feladatterv megadott határidőre, 

igazgatóhelyettessel egyeztetett elkészítésében, 

- nyilvántartást vezet a kollégium működését érintő jogszabályokról, 

- figyelemmel kíséri az új jogszabályok megjelenését ill. módosításokat, 

- megadott határidőre megrendeli a tanügyi nyomtatványokat, tanügyi és munkaügyi 

nyomtatványokat, gondoskodik azok tárolásáról, jogszabályokban meghatározottak 

szerint történő felhasználásáról, 

- minden hónapban a Magyar Államkincstár felé lejelenti a táppénzen és más okból 

távol lévő dolgozókat, 

- elvégzi a MÁV igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést, 

- elvégzi a Pedagógus igazolványok érvényesítését, 

 

3.3. A munkakörből adódó jogok és felelősségek 

 

3.3.1. Személyzettel kapcsolatosan 

          Közvetve felelős a dolgozók és a tanulók adataiban, adataikban bekövetkező 

változások átvezetéséről. 
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3.3.2. Tervezéssel kapcsolatosan 

- Az érintettekkel elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét. 

- Nem dokumentum jellegű iratok selejtezése, 

- Dokumentumok szabályszerű vezetése 

- Megtervezi a tárolt iratok könnyebb kezelhetőségét, 

- Javaslatot tesz az irodatechnikai eszközök modernizálására, biztonságosabb 

munkavégzés feltételeinek a kialakítására, 

 

3.3.3. Bizalmas  információk  terén 

Bizalmasan kezeli dolgozók személyi adatait az intézmény vezetőjével folytatott 

beszélgetések témáit. Bizalmasan kezeli a dolgozók és a kollégisták nyilvántartását. 

Adatokat csak a jogszabályokban rögzítettek szerint szolgáltat. 

 

4. Kapcsolatok 

    Kapcsolatot tart fenn: 

    - közvetlen napi kapcsolatot tart fenn a kollégium dolgozóival, 

    - az igazgatóval a szünidei nyitva tartások miatt, szabadságok miatt. 

    Kapcsolatban áll: 

- A Kiskőrösi Tankerületi Központtal a kollégium dolgozóinak munkaügyi 

ügyintézőivel 

- A Közoktatási Információs Irodával a pedagógusok és a tanulók azonosító 

adatairól 

- Iskolatitkárokkal 

 

5. Munkakörülmények 

    Önálló iroda, számítógép és telefon a titkárságon 
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    Munkatempó gyakran feszített (tanévkezdés, hó végi zárások stb.) 

 

IV. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a 

határidők betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai 

helyességéért, az adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért.  

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles 

elvégezni. 

 

V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Kapcsolatot tart fenn: 

    - közvetlen napi kapcsolatot tart fenn a kollégium dolgozóival, 

    Kapcsolatban áll: 

- A Kiskőrösi Tankerületi Központ munkatársaival,  a kollégium dolgozóinak 
munkaügyi ügyintézőivel 

- A Közoktatási Információs Irodával a pedagógusok és a tanulók azonosító 
adatairól 

- Iskolatitkárokkal 
 

VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért 

anyagi felelősséggel tartozik. 

Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve 

elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet 

nélkül felelősséggel tartozik. 
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VII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó 

feladatok ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre 

ellátása mellett munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak 

megfelelően. 

 

VIII. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

                                                                                               ………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat 

végrehajtása céljából átvettem: 

 

                                                                                                   …………………………………….. 

   Közalkalmazott 
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BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  

_______________________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  

OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..hhuu  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

IGAZGATÓHELYETTES  MUNKAKÖRI  LEÍRÁSA 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: igazgatóhelyettes 

4. Munkaidő, munkarend:  teljes munkaidő, heti 40 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető 

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 

  

II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 1312 

4. A munkakört betöltő   kulcsszáma: 6230632 
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III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 

c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek kizárólagos szem előtt 

tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi-járványügyi 

előírásokat 

f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a 

tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 
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IV. Általános rész 

1.1. A munkakör megnevezése: igazgatóhelyettes 

1.2. Alá- és fölérendeltségi viszony 

1.2.1. Alá van rendelve: 

igazgatónak 

1.2.2. Közvetlen felettese: 

- a gyermekfelügyelőknek, pedagógiai asszisztenseknek 

- a nevelőtanároknak 

- a diákönkormányzatot segítő nevelőnek 

- kollégiumtitkárnak 

1.2.3. Felettese: 

- ügyintéző- gondnoknak 

- technikai dolgozóknak 

1.2.4. Az igazgató közvetlen munkatársa 

Az igazgatót távolléte, akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti 

 

1.2.5. Távolléte esetén 

az igazgató helyettesíti 

1.3. Munkaterülete: 

munkáltatói jogok részbeni gyakorlása 

pedagógiai tervező munka 

döntéshozatal előkészítése 

feladatmegoldások aktív irányítása 

ellenőrző, értékelő tevékenység 

1.4.A munkakör heti munkaideje: 40 óra 
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1.4.1. A munkakör heti kötelező óraszáma: 12 óra 

1.4.2. A napi munkaidő beosztását a munkarend tartalmazza. 

 

2. A munkakör jellemzői 

2.1. Célja:a kollégium pedagógiai programjában, megjelölt célok és feladatok tervszerű 

megvalósításának segítése 

2.2. Feladatai: 

- az igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel jár 

el,  

- elkészíti a pedagógusok munkaidő beosztását és ügyeleti rendjét, feladatellátási tervét, 

- kimutatást készít a túlórákról, helyettesítésről, az éjszakai ügyeletről, 

- elkészíti a túlóra elszámolásokat, ellenőrzés után továbbítja a számfejtőnek, 

- ellenőrzi a pedagógusok jelenlétét, 

- vezeti a munkaidő nyilvántartást, 

- kimutatást készíttet a vasárnap visszaérkező tanulókról az ügyletes nevelők segítségével, 

- megszervezi a nevelőtanárok szakmai segítségadásának rendjét a tanulói tanulmányi 

munkához, 

- segíti az intézményt érintő minősítési- és tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítését, 

lebonyolítását, részt vesz az ezekhez kapcsolódó informatikai felület kezelésében, az 

adatok rögzítésében.  

- biztosítja a kapcsolattartást a fegyelem és tanulás területén az iskolákkal. 

 

Félévenként elemzi és értékeli a kollégiumi tanulmányi munkát. Javaslatot tesz a feladatokra, 

- segítséget ad a nevelőknek a kollégiumi szintű programokhoz, 

- a kollégium működésével kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatja az igazgatót, 

- csoportvezető nevelőkkel, gyermekfelügyelőkkel, dajkával együttműködve figyelemmel 

kíséri a hátrányos helyzetű tanulók ügyeit, 

- látogatja a kötelező és szabadidőben zajló foglalkozásokat, általános ellenőrzést végez, és 

arról feljegyzést készít, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulói étkeztetés rendjét, 

- segíti a diákönkormányzat munkáját, 
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- gondoskodik a tanuló nyilvántartás, a pedagógiai jellegű adminisztráció ellátásáról, 

- a tanulói létszámot és törzskönyvet folyamatosan figyelemmel kíséri, 

- a tanulók elhelyezéséről kimutatást készíttet, 

- segíti a kollégium hagyományos ünnepeire való felkészülést, 

- figyelmet fordít az intézményi honlap gondozására, frissítésére, 

- a kollégiumi munkaterv alapján éves tervet készít feladatairól és munkáját ez alapján végzi, 

- kialakítja a helyettesítés és ügyeleti rendet, biztosítja annak zavartalan működését, 

 

3. Ellenőrzés 

Munkaköréből adódóan rendszeresen ellenőrzi: 

- a nevelők, gyermekfelügyelők, dajka munkáját, 

- a szabadidős tevékenységek, programok végrehajtását, 

- a házirend betartását, 

- a tanulók által használt helyiségek tisztaságát, rendjét, fegyelmét, 

- a nevelőtestület tagjainak munkavégzését (pontosság, munkaterv végrehajtás, ügyeleti 

tevékenység, szabadidős foglalkozások, munkafegyelem stb.) 

- étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi, minőségi követelmények meglétét, 

- a pedagógiai jellegű adminisztrációt, 

- dokumentumok ellenőrzése (e-napló, törzskönyv, ügyeleti naplók)) 

- Az ellenőrzési tapasztalatait megbeszéli az érintett dolgozókkal, a munkájukat 

tanácsokkal, feladatok meghatározásával segíti. 

Tájékoztatja a nevelőtestületet az igazgatót. 

 

4. Kapcsolatok 

4.1. Egyeztet a diáktanács érdekvédelmi felelősével 

- az étkezés 

- az önkiszolgáló tevékenység 

- a kerti munka és  

- az ágyneműcsere ütemezésében 

- a diákszociális juttatások kérdésében 

4.2. Kapcsolatban áll: 
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- a tanulók szüleivel, iskoláival, óvodáival 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálattal 

5. Munkakörülmények 

Önálló iroda, számítógép és telefon a gazdasági részlegben. 

Rendelkezésre áll a kollégium minden épülete, gépe eszköze és teljes személyzete. 

6. Egyéb kérdések 

Díjazás a jogszabályban, szervezeti és működési szabályzatban és a közalkalmazotti 

szabályzatban rögzítettek szerint. 

 

V. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért. 

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 

 

VI. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Munkakapcsolatot tart fent a Kiskőrösi Tankerület, egyéb oktatási intézmények munkatársaival, 

illetve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. 

 

VII. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 
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Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve elszámolási 

kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül felelősséggel 

tartozik. 

 

VIII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok 

ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása 

mellett munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően. 

 

IX. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20 ..................... . 

  ...............................................  
 igazgató 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat - annak elolvasása és értelmezése után - tudomásul vettem, 

eredeti példányát a feladat végrehajtása céljából átvettem: 

 

Kiskunhalas, 20 .....................  

  ...............................................  
 igazgatóhelyettes 
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BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
_______________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  
OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..  hhuu  

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                     Iktatószám: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: kollégiumi nevelőtanár 

4. Munkaidő, munkarend:  teljes munkaidő, heti 40 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető  által megbízott munkavállaló    

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 
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II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 2431 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 
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c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek 

kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi- 

járványügyi előírásokat 

f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, 

illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 

megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 

 

3. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

 

Feladatkör részletesen: 

 

 

1. A kollégiumi nevelőtanár a nevelőtestület tagja. Munkabeosztása alkalmazkodik az intézmény 
folyamatos munkarendjéhez. Ennek megfelelően hétköznap éjszakákon, ünnepeken, heti 
pihenőnapokon, iskolai szünetekben az intézményben tartózkodó gyermekek/tanulók mellé 
beosztható. Munkaköréhez tartozik a tanulók intézményen kívüli programokra, rendezvényekre 
való kísérése (pl.: kirándulás, orvosi vizsgálat, sportverseny, stb.) 

2. A nevelőtanár elsősorban saját tanulócsoportjáért tartozik felelősséggel, de az intézmény 
valamennyi tanulójának testi és szellemi fejlődéséért is felelős. A nevelőmunka tervszerű végzése 
érdekében tartsa kötelességének a kollégium munkatervének, házirendjének, napirendjének, 
csoportja tanmenetének, a gyermek egyéni fejlesztési tervének ismeretét, azok maradéktalan 
megvalósítását. 

3. Munkakezdés előtt kötelessége tájékozódni a hivatalos hirdetményekről. Munkaidejének 
kezdetekor kipihenten, munkára kész állapotban, munkakezdés előtt 10 perccel korábban 
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jelenjen meg, s csak szolgálatának leteltével készülhet haza. Távolmaradásának okát a munkaidő 
megkezdése előtt a lehetőség szerinti legkorábban a kollégiumvezetőnek jelenti (személyesen, 
telefonon, vagy üzenettel). Visszaérkezését az elvárható legkorábbi időpontban jelzi az 
intézményvezetőnek. Beosztásából adódó munkáját és annak helyszínét csak az intézményvezető 
tudtával és engedélyével hagyhatja el. Beosztásának módosítását, cseréjét csak az 
intézményvezető jóváhagyásával teheti meg. 

4. Feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, ennek minden rendelkezésre álló 
eszközzel való segítése, lehetőség szerint az önálló tanulás feltételeinek megteremtése, a 
hatékony tanulási technikák megtanítása. A házi feladatokat mennyiségileg minden esetben, 
minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. A szóbeli feladatokat a tanulóktól kikérdezi, szükség 
esetén gyakoroltatja. Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 
megalapozza a tanulási szokásokat. A délutáni tanórák során törekszik a változatos módszerek 
alkalmazására. (pl. egyéni munka, pár- és csoportmunka, IKT eszközök használata… stb.) 

5. Szükség esetén biztosítja a valamilyen okból lemaradó tanulók felzárkóztatását, korrepetálását, 
illetve a különleges képességekkel rendelkező tanulók tehetséggondozását.  Az adott intézmény 
szaktanáraival egyeztetve, a tantervi követelmények ismeretében dolgozza ki oktató-nevelő 
munkájának főbb irányelveit, követelményrendszerét. 

6. Kapcsolatot tart a rábízott kollégisták osztályfőnökeivel, az osztályban tanító szaktanárokkal, 
minden lényeges információt továbbít az érdekelteknek. Szükség esetén keresse az 
együttműködést a területi, illetve a gyermek lakóhelyén lévő önkormányzati család- 
gyermekjóléti szolgálatokkal. 

7. A gyermekek munkájának ösztönzésére (a gyermekfelügyelő segítségével) motiváló értékelési 
rendszert dolgoz ki. Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével biztosítja az 
ebédlő, a csoportfoglalkozásokon használt tanterem/intézményi helyiségek, az udvar és a 
sportpálya rendjét, biztonságát. 

8. Ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit. Foglalkozási tervet készít, napra készen vezeti 
a KRÉTA rendszerben az e-naplót. Aktuális adatokkal segíti a kollégium titkárt. A kollégiumban 
este, ha éjszakás nevelő, vezeti az ügyeleti naplót. 

9. Aktívan részt vesz az adott szakmai megbeszéléseken és továbbképzéseken. 
10. Hangsúlyozottan törekszik jó kapcsolatot tartani a szülőkkel, bevonni őket a közös 

nevelőmunkába. Kötelessége a szülők felelősségteljes, empatikus tájékoztatása, amely 
elsősorban a tanulmányi munkára, magatartásra, a gyermek felszerelésére, szükség esetén 
általános egészségi állapotára vonatkozik. A helyettesítést a legjobb tudása szerint felkészülten 
köteles ellátni, mely beletartozik a heti 40 órás munkaidőbe.  

11. Törekszik a tanulók közötti szociális és kulturális hátrányok csökkentésére, befogadó, pozitív 
élményeket biztosító szocializációs környezet kialakítására. 

12. Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére, megbecsülésére, 
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a 
gyermekeket/tanulókat. 

13. A gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztése érdekében tegyen meg minden lehetséges 
erőfeszítést (pl.: szabadlevegőn való testedzés biztosítása, sport- és labdajátékok, felvilágosító 
előadások, szükség esetén szakemberek bevonása.) 

14. Gondoskodik a kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök megfelelő használatáról, azok 
épségének megőrzéséről. 

15. Rendszeresen ellenőrizze a tanulók lakószobáit és az általuk használt helyiségek rendjét. 
16. Feladata olyan speciális kollégiumi feladatok ellátása, mint a lakószobák, szekrények kulcsainak 

regisztrálása, kiadása, beszedése.  
17. Az átvett eszközöket, kulcsokat, riasztókártyát leltári felelősséggel őrzi, anyagilag is felelős az 

intézmény vagyonáért, berendezéséért, felszereléséért. 
18. A szabadidő kulturált eltöltését úgy szervezi, hogy az segítse a gyermekek/tanulók 

beszédfejlődését. Bármilyen jellegű tevékenység közben gyakorolja a köznapi beszédet, ügyelve a 
változatos kifejezések használatára.  
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19. A lehetőségekhez mérten kapcsolatot tart társintézményeinkkel és más iskolákkal. Közös 
programokat szervez a kollégium tanulóinak. 

20. Alkotó módon részt vállal az intézmény hagyományainak ápolásában és a rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában. Segíti a diákönkormányzat munkáját. Figyelemmel kíséri a 
városi programokat, rendezvényeket, azokon az érdeklődő kollégistákkal részt vesz. 

21. Mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a nevelőtestületi értekezleteken, kollégiumi 
ünnepségeken, megemlékezéseken, az éves munkatervben meghatározott rendezvényeken. 
Rendszeresen olvassa a szakirodalmat, kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat. 

22. Bekapcsolódik a tanulókkal kapcsolatos gondozási feladatokba is (tisztálkodás, ruházat rendben 
tartása, stb.) Segíti a gyermekek higiéniás szokásainak kialakítását, megszilárdítását. Minden 
alkalmat megragad arra, hogy kulturált étkezési szokásokra neveljen. A gondozott, az ápolt, 
alkalomhoz illó külsővel történő megjelenésre, összességében valamennyi helyes viselkedési 
formára nevel. Magatartásával, megjelenésével példát mutat a gyermekeknek. 

23. Törekszik arra, hogy őszinte, nyílt nevelő-diák kapcsolatot teremtsen a rábízott gyermekekkel, 
hogy a tanulók egyéni problémáik megoldásához is igényeljék a segítségét. 

24. Különös hangsúllyal segíti a tanulók munkára nevelését az iskolában és a kollégiumban. Felelős 
továbbá az ízléses, tiszta – a gyermekek életkorához igazodó – kollégiumi környezet 
megteremtéséért. 

25. Munkaidejében fel kell figyelnie a megbetegedett gyermekekre. Betegség esetén haladéktalanul 
intézkedik. Ápolónő hiányában szükség szerint orvost, vagy mentőt hív.  Bármely gyermek 
egészségügyi, vagy más, egyéni problémáját diszkréten, a szolgálati titoktartás kötelezettségének 
megfelelően kezeli. 

26. Részt vesz a tanulók évi két alkalommal történő komplex pedagógiai értékelésében (félévi, év 
végi értekezlet). 

27. A tanítási évre tervezett nevelési és oktatási tevékenységének megvalósításáról részletes 
jelentést készít félévkor és tanév végén, melyet a megadott határidőre lead. 

28. Munkaidejében kötelessége tudni a rábízott gyermekek létszámáról, tartózkodási helyéről. 
Szolgálatba lépésekor és közben – további intézkedésig – köteles átvenni azokat a gyermekeket 
is, akik – bármely oknál fogva szabadok és nincsenek hozzá kiírva. 

29. A pedagógiai programban és munkatervben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 
feladatait maradéktalanul teljesítse  

30. A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – 
továbbképzésen vesz részt. (Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az, aki betöltötte az 55. 
életévét) 

31. Tanév elején részt vesz munkavédelmi- és balesetvédelmi oktatáson és a kötelezően előírt 
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. 

32. Szorgalmi időn kívül más, az intézmény zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen feladatokkal is 
megbízható. 

33. Az intézményvezető által rábízott feladatokat, megbízásokat legjobb tudása szerint, a megfelelő 
minőségben, külalakra igényesen (ha szükséges online) határidőre elvégzi, ellátja. 
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IV. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért. 

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 

 

 

 

V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Munkakapcsolatot tart fent a Kiskőrösi Tankerület, egyéb oktatási intézmények munkatársaival, 

illetve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. 

 

 

VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve elszámolási 

kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül felelősséggel 

tartozik. 

 

 

VII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok 

ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása mellett 

munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően. 
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VIII. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

                                                                                               ………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

 

                                                                                                   …………………………………….. 

   Közalkalmazott 
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BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
_______________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  
OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..  hhuu  

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                     Iktatószám: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: csoportvezető /kollégiumi nevelőtanár/ 

4. Munkaidő, munkarend:  teljes munkaidő, heti 40 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető  által megbízott munkavállaló    

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 
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II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 2431 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 
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c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek 

kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi- 

járványügyi előírásokat 

f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, 

illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 

megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 

 

3. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

 

Csoportvezetői felelősségek: 

 

1. Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer szellemében, 

az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és a kollégiumi dokumentumok (pl. éves 

munkaterv) betartásával végzi. 

2. Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 

3. Személyes felelősséggel tartozik a kollégistákkal kapcsolatos adatok, tanügyi dokumentumok 

pontos vezetéséért. 

4. Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv. 

5. Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

6. Bizalmasan kezeli a munkatársakkal és a csoportokkal kapcsolatos információkat. 

7. Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 
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8. Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. szilenciumi-, foglalkozáslátogatás). 

9. A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy 

helyettesének. 

 

Csoportvezetői feladatok (nem érintve a csoportvezetői nevelőmunka tartalmi részeit): 

 

I. Adminisztrációs jellegű feladatok: 

 

1. A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat 

szolgáltat. 

2. Kitölti a kollégiumi törzskönyvet, az éjszakai ügyeleti naplót. 

3. Az e-naplót naprakészen vezeti, pontosan, precízen tölti ki. 

4. A tanulók iskolai e-naplóját, érdemjegyeit figyelemmel kíséri. 

5. A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez 

rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, valamint a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus üzenetben, 

szóban, vagy levélben értesíti a szülőket. 

6. A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók kötelező kollégiumi foglalkozásokon 

való részvételét, szükség esetén értesíti erről a szülőket. 

7. Elektronikus üzenetben, telefonon, vagy személyesen értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos 

problémáról. 

8. Figyelemmel kíséri a kollégisták közösségi szolgálatával kapcsolatos teendőket, eseményeket. 

9. Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a törzskönyvben, naplókban a kollégisták adatainak 

változását. 

10. Folyamatosan figyelemmel kíséri a kollégisták továbbtanulásával kapcsolatos eseményeket, 

teendőket és szükség szerint tanácsokkal segíti. 

11. A hazautazás és beköltözési napokon, személyes találkozás esetén szóban egyeztet a szülőkkel 

az iskolai e-napló bejegyzései alapján, ennek hiányában felhívja a kollégista figyelmét a szülők 

tájékoztatására vagy közvetlenül értesíti a szülőt. 

12. Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról, 

melyet naprakészen egyeztet a kollégiumtitkárral. 
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13. Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget 

nyújt számukra, felveszi a kapcsolatot a szülőkkel. 

14. Figyelmet fordít a kollégisták kötelező iskolai, illetve egyéb egészségügyi ellátásával kapcsolatos 

teendőkre, időpontokra. 

15. Megfigyeléses mérés alapján minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos 

észrevételeit, javaslatait, melyet határidőre írásban elkészít és lead. 

16. Figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos 

bejegyzéseket. 

17. Elvégzi a csoportvezető egyéb adminisztrációs feladatait. 

 

II. Irányító, vezető jellegű feladatok: 

 

1. Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program a hatáskörébe utal. 

2. A pedagógiai programban meghatározott órakeretben rendszeresen csoportfoglalkozást tart. A 

csoportfoglalkozás tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere a csoport 

éves munkaterve alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a 

nyomon követése mellett, hetente egy alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi 

témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat tart. 

3. Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni 

fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük 

fejlesztésére. 

4. Együttműködve a csoport tanulóival segíti a kollégiumi közösség kialakulását. 

5. Minden tanév első hetében, illetve tanév közben új diák beköltözésekor ismerteti a kollégiumi 

házirendet a csoportnak és adott helyzetben felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

6. A tanév elején (illetve új diák beköltözésekor) csoportja számára megtartja a tűz-, baleset- és 

munkavédelmi tájékoztatót, majd az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

7. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja a kollégium előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

8. Figyelemmel kíséri a kollégisták tanulmányi előmenetelét, szorgalmát, magatartását, a csoport 

fegyelmi helyzetét. 

9. Rendezvényeket szervez és lebonyolít. Felkészíti csoportját a kollégium hagyományos 

rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi és figyelemmel kíséri csoportja szabadidős 

foglalkozásait. 
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10. Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez csoportja tanulói számára. Ezek tervéről, 

programjáról és tapasztalatairól kellő időben tájékoztatja az intézményvezetőt, valamint a 

szülőket. 

11. Részt vesz a csoportját érintő kollégiumi rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvények sikeres lebonyolításában. 

12. Folyamatos figyelmet fordít tanulószobájának és bútorzatának megóvására, rendjére, esztétikus 

berendezésére, dekorációjára, a faliújság karbantartására. (átalakítás tervezése esetén időben 

egyeztet az intézményvezetővel) 

13. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 

jutalmazza (pl. csoportvezetői dicséret). 

14. Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet. 

15. A tanulók minden kollégiumi tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 

 

III. Szervező, összehangoló jellegű feladatok 

 

1. Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát a kollégiumban. Ennek 

érdekében tájékozódik a rábízott tanulók családjáról, neveltségi szintjéről, iskolájában, 

osztályában, csoportjában, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

2. Kapcsolatot tart a városban és az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési 

folyamat tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja 

(pl. kollégiumi alapítvány, kulturális-, sportszervezetek). 

3. Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 

szervezésében, tervezésében, irányításában. 

4. Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

5. Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

6. A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, javaslatait (megfigyeléses mérés), az 

érvényes diagnosztikai eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az 

adott iskolák osztályfőnökeivel egyezteti, közösen elemzik, és meghatározzák a továbbhaladási 

célokat. 
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7. Kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, a tanulók 

életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, 

közösségi szolgálat koordinátorával stb.). 

8. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a munkatársakkal, az adott iskola gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

pedagógusával, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 

9. Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, kérésre elkészíti a gyermek 

pedagógiai jellemzését, szükség esetén esetmegbeszéléseken vesz részt. 

10. Lehetőség szerint (az adott intézmény meghívására) részt vesz a csoportjában lévő gyermekek 

iskolai rendezvényein. 

11. Együttműködik a csoportvezetőkkel és az intézmény valamennyi munkatársával, aktívan részt 

vesz a megbeszéléseken. 

12. Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával – a kollégium nevelőit, pedagógusait, 

illetve munkatársait tanácskozásra hívja össze. 

13. Szükség esetén családlátogatásokat végez. 

14. Meghatározott esetekben a rábízott gyermekek szüleivel, hozzátartozóival megbeszélést 

kezdeményez és folytat. 

15. A továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja a csoportjában lévő gyermekeket, tanácsot ad és 

segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpályakompetenciákat. 

16. A szülőkkel történő megbeszélésekről, egyeztetésekről tájékoztatja az intézményvezetőt vagy 

helyettesét. 

17. Törekszik a család, a kollégium és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik 

a szülőkkel. 

18. Tanév elején megismerteti a szülőkkel a kollégium pedagógiai programját, házirendjét, 

megbeszéli velük a gyermekeket érintő nevelési elképzeléseit a csoport, illetve az egyes tanulók 

fejlesztésére vonatkozóan. 

19. Közreműködik a szabadon választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

20. Javaslatot tesz a kollégiumi munkaterv csoportját, szintjét érintő pedagógiai, szervezési stb. 

feladataira. 
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IV. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért.  

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 

 

 

 

V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Munkakapcsolatot tart fent a Kiskőrösi Tankerület  és más oktatási intézmények munkatársaival. 

 

 

VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve elszámolási 

kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül felelősséggel 

tartozik. 

 

 

VII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok 

ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása mellett 

munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően. 
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VIII. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

                                                                                               ………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

 

                                                                                                   …………………………………….. 

   Közalkalmazott 
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BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
_______________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  
OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..  hhuu  

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                     Iktatószám: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens 

4. Munkaidő, munkarend:  teljes munkaidő, heti 40 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető  által megbízott munkavállaló    

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 
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II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 3410 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 
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c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek 

kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi- 

járványügyi előírásokat 

f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, 

illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 

megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 

 

3. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

3.1. Célja:   

- a csoportvezető nevelő közvetlen segítője és munkatársa; 
- a gyermek és a fiatal személyiségét tiszteletben tartva gyermekközpontú szemlélettel lássa el 

a munkáját. 
 

3.2.Munkaterület: 

- a nevelő-gondozó tevékenységben a pedagógus segítőtársa; 
- a pedagógussal közösen elvégzett tervező munka alapján önállóan végzi a szabadidő 

szervezését, játék tevékenységet, gondozási feladatokat, napirendi feladatokat, ügyeletet, 
szünidei munka irányítását, a tanulássegítő tevékenységet. 

 

3.2.1. Tevékenységét tanrend szerinti beosztásban, osztott munkaidőben, váltott műszakban végzi. 

3.2.2. Vasárnap és munkaszüneti napon munkára, felügyeletre, éjszakai ügyeletre beosztható. 
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Szabadságát főképpen az iskolai szünetekben veheti ki, a fennmaradó időben intézményi ügyeletre 

beosztható. 

 

3.3. Feladatai:  

3.3.1. Részt vesz a gyerekek fogadásában, megismerésében, szükségletei feltárásában és 

kielégítésében, a kollégium mindennapi életének tervezésében, szervezésében, 

irányításában: 

- szükség esetén átveszi, átadja a gyermeket a szülőtől, gondviselőtől, óvónőtől, 
osztályfőnöktől, pedagógustól; 

- a pedagógussal, csoportvezetővel egyeztetve tájékoztatja a szülőt, gondviselőt a gyermeket 
érintő napi, heti eseményekről; 

- közreműködik a beilleszkedési nehézségek leküzdésében; 
- a családtól való távollét feldolgozásában segítséget nyújt; 
- törekszik a gyermeket minél előbb megismerni, szokásait, viselkedését feltérképezi (étkezés, 

játék, kapcsolatteremtés stb.); 
- a gyermek biztonságérzetének kialakítása érdekében tevékenykedik; 
- bevonja az új gyereket a csoport tevékenységébe; 
- ellenőrzi az előírásnak megfelelő ruházat meglétét, részt vesz a ruhaneműk pótlásában; 
- intézményen belül szükség szerint kíséri a tanulót; 
- intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra 

stb. kíséri a tanuló(ka)t; 
- gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről; 
- az éjszakás segítőjeként, 600 és 800 óra között, az általános iskola alsó tagozatos és óvodás 

gyermekek ébresztését, a reggeli készülődését, reggeliztetését, iskolába, óvodába, buszhoz 
kísérését végzi (óvodások autóval történő szállításához megszerzi a szülő írásbeli 
nyilatkozatát); 

- délután iskolából, óvodából kíséri a kollégiumba a gyermekeket; 
- kapcsolatot tart a szülőkkel, hatékony együttműködésre törekszik. 

3.3.2. Aktívan bekapcsolódik a nevelési folyamatba: 

- pozitív értékeket, normákat, viselkedési mintákat közvetít, hozzájárul a szociális zavarok 
enyhítéséhez; 

- elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását, fejlesztését; 
- részt vesz a hagyományrendszer kialakításában, fejlesztésében; 
- segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában; 
- szakember segítőjeként fejlesztőpedagógiai módszereket alkalmaz. 

3.3.3. A nevelő irányítása alapján közreműködik a tanulási és képességfejlesztő 
tevékenységben: 

- biztosítja a nyugodt feltételeket a tanuláshoz; 
- egyéni segítséget nyújt; 
- készség és képességfejlesztést végez (olvasás, diktálás, számolás, helyesírás stb.); 
- egyezteti a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket; 
- előkészíti a tanórai foglalkozások során szükséges eszközöket; 
- berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően; 
- együttműködik a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában; 
- segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában; 
- a pedagógus irányításával közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben; 
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- egyénileg segít a tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon; 
- közreműködik a tanórák, foglalkozások rendjének biztosításában; 
- közreműködik a tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök 

kezelésében; 
- szükség esetén (csoportvezető távolléte során) foglalkozást szervez, tart (szilencium, sport, 

játék, kézműves foglalkozás), vezeti a tanulókra vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat 
(pl. hiányzás); 

- beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről; 
- közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában; 
- közreműködik iskolai dokumentumok elkészítésében (beszámolók, megfigyeléses mérés, 

házirend); 
- közreműködik a tanulók által elvégzett feladatok eredményének értékelésében. 

3.3.4. Részt vesz a gondozási, egészségügyi tevékenységben, a környezetvédelmi feladatok 
megoldásában: 

- tevékenyen részt vesz a kollégisták személyi higiénés szokásainak kialakításában, 
megszilárdításában; 

- tevékenyen részt vesz a tanulók környezeti higiénés szokásainak kialakításában (személyes 
élettér, közös élettér tisztasága, rendje stb.); 

- tevékenyen részt vesz a tanulók öltözködési szokásainak kialakításában; 
- tevékenyen részt vesz a tanulók étkezési szokásainak kialakításában (evőeszközök használata, 

kulturált étkezési szokások kialakítása stb.); 
- gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit; 
- ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét; 
- szükség szerint korrigálja a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét; 
- szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket; 
- ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, ügyel az 

energiatakarékosságra, melyre a gyermekek figyelmét is felhívja (világítás, ablakok, mosdó, 
WC, piszoár); 

- felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő helyzeteket; 

- leggyakrabban előforduló orvosi ellátást nem igénylő, könnyebb sérüléseket ellátja, 
részt vesz a balesetek megelőzésben; 

- betegség esetén részt vesz az ellátásban, gyermekbetegségek megelőzésére 
törekszik; 

- felismeri az orvosi segítséget igénylő helyzeteket, melyről tájékoztatja az 
intézményvezetőt, csoportvezető pedagógust, szülőt, gondviselőt; 

- Orvosi előírásoknak megfelelően gyógyszert ad be; 
- Lázat mér; 
- Felügyeli a beteget, sérültet; 

- pedagógus, csoportvezető vezetésével prevenciós programok szervezésében vesz 
részt; 

- balesetet szenvedett gyermeket ellát, szakszerűen intézkedik; 
- bevonja a gyermekeket az életkornak megfelelő gondozási tevékenységek ellátásába; 
- részt vesz a napirend betartatásában; 
- ellenőrzi a gyermekek ruházatát, felszerelését; 
- szükség esetén segítséget nyújt a gyógyászati eszközök használatában; 
- hatékonyan közreműködik a környezetvédelmi és környezetgondozási munkák 

szervezésében, irányításában, s ebbe bevonja a gyermekeket is. 

3.3.5. Közreműködik a kollégisták szabadidős tevékenységének szervezésében: 
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- szabadidő fogalmának helyes értelmezése; 
- részt vesz a tanulók intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak 

szervezésében; 
- részt vesz a tanulók intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak 

előkészítésében (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.); 
- felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben; 

- közreműködik az intézmény rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában; 
- segít a kulturális, sport és egészségügyi programok megvalósításában; 
- a pedagógus irányításával különböző szabadidős foglalkozást, szakkört vezet; 
- különféle természetes és mesterséges anyagok (papír, textil, agyag, fa, falevél, kavics, 

gyöngy, fonal, stb.) felhasználásával díszítések, ajándékok, játékok készítése; 

3.3.6. Részt vesz a szakmai dokumentáció vezetésében, a belső szabályok pontos 
betartásában: 

- részt vesz az intézményi megbeszéléseken, értekezleteken, továbbképzéseken, 
- megismeri a kollégium alapdokumentumait, munkáját ennek megfelelően végzi; 
- vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt; 

- Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyeket az igazgató és vezető megbízza; 

- munkájáról beszámolót, mérés - értékelést készít. 

3.3.7. A munkavégzéshez szükséges szakmai és önismeret: 

- meg kell ismernie a szakterületén használatos szakkifejezéseket; 
- saját személyiségének védelmére is tudjon segítséget kérni; 
- legyen tisztában azzal, hogy munkája során milyen problémákat, milyen típusú 

szakember képes kezelni; 
- legyen képes a másság, a vallási és etnikai különbözőségek elfogadására. 
 

A fentieken kívül mindazokat a feladatokat ellátja, amivel a kollégium vezetői esetenként megbízzák. 

 

3.4. Különleges felelőssége: 

- felügyeli a rábízott gyermekeket, testi épségükért teljes körű felelősséggel tartozik; 
- módszereiben alkalmazza a szoktatást, a példamutatást, a meggyőzést; 
- szükség esetén javaslatot tesz a dicséretre, büntetésre; 
- segíti a csoportvezető nevelő pedagógiai munkáját, egyéni és családi problémák 

felderítésében, megoldásában; 
- a káros szenvedélyekkel kapcsolatban prevenciós munkát végez; 
- tájékoztatja megfigyeléseiről a csoportvezető tanárokat, az igazgatót és helyettesét; 
- tanácsaival segíti a tanulók egyéni problémáinak megoldását, 

- Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
- Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. 
- Az iskola nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 

törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 
- Részt vesz a tanulók egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. 
- Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű 

használatáért. 
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- Figyelemmel kíséri az osztályra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 
proaktívan segíti. 

- Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja. 
- Betartja a tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. 
- Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 
- A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat /dolgozói, tanulói, 
szülői/ csak a szükséges mértékben – a kollégium vezetőjének utasítására tárhat fel. 

- Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 
 

Felelősségre vonható:  

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;  

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,  

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért,  

- A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért,  

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.  
 

4. Ellenőrzés foka 

- rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, a tanulók 
ápoltságát, személyes holmijuk rendezettségét; 

- ellenőrzi a házi -és napirend betartását, a működés biztonságát. 

5. Kapcsolatok 

Rendszeres kapcsolatot tart a nevelőtestület tagjaival, részt vesz a nevelőtestület 

munkaértekezletein, beszámol munkájáról. 

Kapcsolatot tart a szülőkkel, az iskolákkal, az óvodákkal, a gyermekek ügyeiben. 

6. Munkakörülmények 

     Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkori 

hatályos jogszabályok szerint végzi. 

7. Egyéni feladatok 

  Az egyéni feladatokat, beosztásokat az éves munkaterv szabályozza. 

 

IV. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért.  

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 
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V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Munkakapcsolatot tart fent a Kiskőrösi Tankerület  és más oktatási intézmények munkatársaival. 

 

VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve elszámolási 

kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül felelősséggel 

tartozik. 

 

 

VII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok 

ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása mellett 

munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően. 

 

VIII. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

                                                                                               ………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 
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A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

                                                                                                   …………………………………….. 

   Közalkalmazott 



95 
 

 

 

AZ  ÉJSZAKAI  ÜGYELETESEK  MUNKAKÖRI  LEÍRÁSA 
 

1. Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

 

Munkavégzése során biztosítja a kollégisták nyugodt pihenését, egészséges életmódját, a 

házirend betartását. 

Az esti ügyeletestől átveszi az ügyeletet, tájékozódik a folyamatos tennivalókról, betegség 

esetén a beteg tanulók állapotáról, gondoskodik ellátásukról (gyógyszer, orvosi ügyelet 

kihívása, mentők, enuresis nocturna). Amennyiben szükségesnek látja foglakozást vezet.(új 

ismeretek feldolgozása, elmaradt házi feladat.) 

Összegzi a bent levő tanulói létszámot és beírja az ügyeleti naplóba. Figyelemmel kíséri a 

kimenőn levő tanulók beérkezésének pontosságát, viselkedés kultúráját. Ügyel a beérkezők és 

az engedéllyel fennmaradók kulturált magatartására, csendes lefekvésére. 

Reggel a házirendben rögzítettek és a diákok kérése alapján ébreszt. 

630-kor zenés ébresztőről a nyugati éjszakás gondoskodik, ügyelve a stúdió technikai 

berendezéseinek állapotára, védelmére, előírásnak megfelelő használatára. 

 

Megköveteli az illemtudó viselkedést, az egymás és a felnőttek iránti tiszteletet, a személyi, a 

magán és a közösségi tulajdon védelmét, az egészséges életmód, a higiénés előírások 

betartását. 

Törekszik a tanulók megismerésére, a konfliktus helyzetek megelőzésére, megakadályozására. 

Munkájával kapcsolatosan elvégzi az adminisztrációt: 

Az éjszakai ügyelet során tapasztaltakat bejegyzi az ügyeleti naplóba, rendkívüli esetben 

pedig azonnal tájékoztatja az igazgatót. 

A hálók rendjét, tisztaságát, az ellenőrzés után, pontozólapon értékeli. 

 

Személyes felelőssége: 

A kollégiumi helyiségek bezárása, azok kulcsainak elhelyezése a szintenkénti kulcstartó 

dobozban, ill. kollégiumtitkári fali lemezszekrényben. Nyomtató kikapcsolása, szükségtelen 

világítás lekapcsolása. 

Az éjszakai ügyelet végén, a középiskolás diákok távozása után, 745-800 óra között ellenőrzi a 

szinteket: teakonyha, mosdók; tanulók állapota; ablakok zárása; lekapcsolt mennyezeti 

világítás, olvasólámpa; elektromos fogyasztók állapota (telefon, laptop töltők, vasaló, tűzhely, 

mikrosütő). 
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Felügyeletével biztosítja az általános iskolások biztonságos és időben történő eljutását az 

iskolába: 

A keleti éjszakás a Fazekas Mihály Általános Iskolába, 

a nyugati éjszakás a Felsővárosi Általános Iskolába kíséri a diákokat. 

 

Amennyiben, a folyamatos működés érdekében, gyermekfelügyelő látja el az éjszakai 

ügyeletet, a reggeli (éjszakás és segítő) feladatainak elvégzésében a gyermekfelügyelők 

segítik. 

 

Veszély esetén azonnal intézkedik a tanulók biztonságáról, mentésükkel kapcsolatban. 

Szükség esetén értesíti: 

 a mentőket 

 a tűzoltókat 

 a rendőrséget 

 az intézmény igazgatóját 

Tűz esetén a tűzriadó tervben meghatározottak szerint jár el. 

 

2. Különleges megbízatása 

 

Minden esetben alkalmazza a szoktatást, a példamutatást, a meggyőzést. 

Szükség esetén javaslatot tesz a dicséretre, büntetésre. 

 

Tájékoztatja észrevételeiről, megfigyeléseiről 

 a csoportvezető tanárokat, 

 az éjszakai ügyeleteseket 

 a kollégiumtitkárt, 

 az igazgatóhelyettest, 

 az igazgatót 

 

Tanácsaival segíti a tanulók egyéni gondjainak megoldását. 

A személyiségjogokat érintő értesüléseket megőrzi, a köznevelési törvényben foglaltak szerint 

jár el. 
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3. Ellenőrzés foka 

 

Rendszeresen ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, a tanulók 

ápoltságát, személyes holmijuk rendezettségét. 

Ellenőrzi a 

 Házi-és napirend betartását, az éjszakai pihenés zavartalanságát. 

 Villanyoltás végrehajtását. 

 A vasaló és fürdőszobák bezárását. 

 Az engedéllyel fennmaradók, eltávozásról vagy kimenőről érkezők kulturált 

beérkezését, magatartását. 

 A működés biztonságát. 

 Az elektromos készülékek (telefon, laptop töltők, vasaló, tűzhely, mikrosütő) 

kikapcsolását. A teakonyha ajtaját bezárja. 

 Minden olyan körülmény kiiktatását, amely baleset forrásává válhat. 

 A tanulás befejezésekor, de legkésőbb éjfélkor a tanulószobákat is bezárja. 

 A fő-és mellékbejáratok bezárását. 

 

A hálók rendjét, tisztaságát pontozólapon értékeli: 

A II. szinten: reggeli előtt 645-700 óra között. 

A III. szinten: a középiskolások távozása után, 745 és 800 óra között. 

Az I. szinten: az éjszakás munkáját 600-800 óra között bent tartózkodó segítő 

gyermekfelügyelő végzi a reggeli előtt. 

 

Elvégzi a földszinti részek (irodák, nevelői szoba, gazdasági folyosó stb.) zónázását, 

riasztását. 

 

4. Kapcsolatok 

 

Rendszeresen kapcsolatot tart a csoportvezető nevelőkkel, a gyermekfelügyelőkkel, 

megbeszélik: 

 

 Az aktuális problémákat. 

 A kint lévő tanulók létszámát és beérkezésük várható időpontját. 

 Az éjszakai órák történéseit. 

 A beteg tanuló ellátásával kapcsolatos teendőket. 
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Az éjszakai ügyelet ellátásával kapcsolatos gazdasági-pénzügyi vonzatú igényeket a gondnok- 

ügyintézővel egyezteti. 

 

5. Munkakörülmények 

Munkáját az igazgató által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 

mindenkori hatályos jogszabályok szerint végzi. 

Betartja a kollégium házi-és napirendjét, tűzvédelmi, munka-és balesetvédelmi szabályzatát. 

A kollégium 1. 2. emeletén ügyeletesi szoba áll rendelkezésére, amelyben fürdőszoba, telefon, 

szekrény, íróasztal és fekvőhely van.  

A külső kapcsolattartáshoz a telefont saját PIN kódjával veheti igénybe. 

 

6. Járandóság 

Szervezeti és működési szabályzat szerint.  

 

Kiskunhalas, 2023. február 01. 

 

 

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

 igazgató 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat – annak elolvasása és értelmezése után –tudomásul vettem, 

végrehajtását magamra nézve kötelezően elismerem. 

 

 

 

 



99 
 

 

BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
_______________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  
OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..  hhuu  

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                     Iktatószám: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: karbantartó, gondnok 

4. Munkaidő, munkarend:  teljes munkaidő, heti 40 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető  által megbízott munkavállaló    

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 
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II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 5243 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 
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b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 

c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek 

kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi- 

járványügyi előírásokat 

f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére 

vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 

 

Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

Feladatai: 

 Biztosítja a kollégium zavartalan üzemeltetését. Ennek érdekében minden reggel bejárja 

az épületet, a szükséges javításokat elvégzi a tanítás megkezdéséig. 

 Elvégzi az oktatás céljait szolgáló berendezések, felszerelések karbantartását.  

 A karbantartási munka kiterjed az épületben lévő bútorok, /székek, asztalok, szekrények, 

stb./ szemléltető eszközök, tornaszerek és egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 

javítására.  

 A karbantartási munka kiterjed még kisebb villanyszerelési, és vízszerelési munkálatokra 

is. Pl. égő, neon csere, kapcsolók, konnektorok felszerelése, vízvezeték meghibásodás 

elhárítása stb.  

 Mosdók, WC-k, zuhanyzók, csapok, lefolyók karbantartása, javítása. 

 Nyílászáró szerkezetek javítása, cseréje, kulcsok pótlása.  

 Elektromos hálózatról működtetett gépek biztonsági előírásainak betartása. 
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 Villanytartozékok állapotának állandó ellenőrzése, meghibásodás esetén javítása. 

  Egyéb kisebb javítási munkák elvégzése. 

 A kollégium épületének és berendezéseivel kapcsolatos karbantartási feladatok 

elvégzése. Az elvégzett munkát naplózza, aláírással elismerteti. A felhasznált karbantartó 

és javító anyagokkal elszámol, munkavégzése során a gazdaságossági és takarékossági 

szempontokat betartja. 

 Munkája során a berendezési tárgyak szükségszerű, azonnali javításán van a hangsúly, de 

a költségvetési gazdálkodásban előírt pontossággal, tartalommal és formában a gondnok 

felé el kell számolnia a felhasznált, beépített anyagokkal.  

 A műhely berendezési, felszerelési anyagai, szerszámai, eszközeiért fegyelmi és anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 A műhelyfelszerelést folyamatosan rendben tartja.  

 A szaktudását meghaladó meghibásodást soron kívül jelenti a felettesének.  

 Javító munkájához szükséges anyagok beszerzéséhez soron kívül igénylést nyújt be a 

kollégium igazgatójának 

 Kisebb anyagbeszerzési feladatokat személyesen lát el.  

  Elvégzi a fentieken kívül a kollégium takarításánál, festésénél, rendezvényeinél, 

selejtezésnél, leltározásnál a raktárosi, anyagmozgatási feladatokat. 

 Felesleges, selejtezett, szétbontott anyagok értékesítő céghez történő beszállításához 

fizikai segítséget nyújt. 

 Munkavégzése során különös tekintettel legyen a munkavédelmi, baleseti - 

tűzrendészeti előírásokra. Az ilyen jellegű meghibásodásokat soron kívül köteles javítani. 

 Felszereli az oktatási tárgyakat. 

 Fűtési idényben a fűtés folyamatos biztosítása, kazánok, szerelvények ellenőrzése, 

vízlágyítás 

 Naponta köteles az épületben lévő fűtőtesteket ellenőrizni, beszabályozni 

 Fentieken kívül elvégzi mindazt a munkát, ami az kollégium érdekeit, az oktatást 

szolgálják, és amelyeket közvetlen felettesei elrendelnek. 

 Gondozza az épületegyüttest körülvevő zöldterületet: rendszeresen nyírja a füvet, ápolja a 

sövényt, metszi a fákat, gyomtalanítja az ágyásokat.  
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 A kevésbé csapadékos időszakban gondoskodik a növényzet rendszeres locsolásáról (az iskolai 

szünetek alatt is) 

  Részt vesz a növények elültetésében, illetve a tereprendezési munkákban.  

 A fagy beállta előtt téliesíti a kerti csapokat. 

 A téli hónapokban ellapátolja a havat a járdákról, a bejárat előtt és a parkolókban. Szükség 

esetén jégmentesíti a bejáratot és a járdákat. 

 

Elvárás a munkavégzéssel kapcsolatosan:  

 Köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb kapcsolódó 

szabályzatok, valamint a munkaköri leírásának előírásait.  

 Munkája legyen precíz, vegye észre a tennivalókat. 

  Törekedni kell a feladatok végrehajtása során a színvonalas munkavégzésre, s mindent meg kell 

tennie annak érdekében, hogy az intézményben folyó munka eredményes legyen. 

  Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény más 

dolgozóival. 

 Felelős környezete tisztaságáért, rendezettségéért. 

 Indokolt esetben munkakörébe nem tartozó feladatot is köteles ellátni, valamint túlmunkát 

végezni és helyettesíteni. 

 

Egyéb kérdések 

 Munkaidőben, a munkaköri leírásban foglaltakon kívül más tevékenységet nem folytathat, 

munkahelyét csak külön engedéllyel hagyhatja el. 

 A kollégium tulajdonát képező eszközöket, kulcsokat haza nem viheti, azok felett  nem  

rendelkezik. 

 Munkaidő alatti tartózkodási helye: munkaterülete vagy a karbantartói műhely 
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IV. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért.  

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 

 

 

V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Napi munkakapcsolatot tart fent a technikai dolgozókkal, kollégiumtitkárral, gazdasági ügyintézővel. 

 

 

VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve elszámolási 

kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül felelősséggel 

tartozik. 

 

 

VII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok 

ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása mellett 

munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően. 
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VIII. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

                                                                                               ………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

                                                                                                   …………………………………….. 

   Közalkalmazott 
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BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
_______________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  
OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..  hhuu  

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                     Iktatószám: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: kisegítő dolgozó(portás) 

4. Munkaidő, munkarend:  részmunkaidő,napi 6 óra,  heti 30 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető  által megbízott munkavállaló    

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 
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II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. A szükséges iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 9231 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 

b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 
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c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek 

kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi-járványügyi 

előírásokat 

f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére 

vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 

 

Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 Biztosítja a kollégiumban folyó munka zavartalanságát, az épületek és a felszerelések megóvása 

 Az épületek és terület őrzése - fellép az illetéktelen betolakodók és rongálók ellen 

 Portaszolgálat ellátása, a személyforgalom ellenőrzése 

 Az intézmény beléptetési, benntartózkodási rendjének betartása, betartatása 

 Az intézmény területének többszöri körbejárása (naponta) 

 Szabálytalanság észlelése esetén a felettes, illetve szükség esetén a hatóság értesítése 

 Figyel arra, hogy tanítási idő alatt a tanulók a kollégiumot engedély nélkül ne hagyják el 

 Gondoskodik arról, hogy a kollégium területén illetéktelenek ne tartózkodjanak 

 A talált tárgyakat megőrzi, jogos tulajdonosának átadja 

 Gondoskodik a használatban lévő ajtók zárásáról.  

 Közreműködik a kollégium rendjének, biztonságának fenntartásában, a tanulók és a 

dolgozók személyi tulajdona elleni cselekmények megakadályozásában. 

 Közreműködik a kollégium területén a tűz-, baleset-, munkavédelmi előírások 

betartásában. 

 Kulturáltan fogadja és útbaigazítja az intézménybe érkező külső személyeket, szülőket, 

gyerekeket, tanulókat. 
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 16 óra után kezeli a bejövő telefonhívásokat. Az intézmény dolgozóinak címét, 

telefonszámát kiszolgáltatni szigorúan tilos! 

 Tűz esetén, a portán lévő tűzvédelmi utasítás alapján jár el.  

  Rendezvények alkalmával külön utasítás szerint végzi munkáját. 

 A portaszolgálat helyiségét rendben, tisztán tarja. 

 

Felelősségre vonható: 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

 az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért, 

 a vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

IV. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért.  

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 

 

 

V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Napi munkakapcsolatot tart fent a technikai dolgozókkal, iskolatitkárral, gazdasági ügyintézővel. 
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VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve elszámolási 

kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül felelősséggel 

tartozik. 

 

VII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok 

ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása mellett 

munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően. 

 

 

VIII. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

                                                                                               ………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

                                                                                                   …………………………………….. 

   Közalkalmazott 
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BBEERRNNÁÁTTHH  LLAAJJOOSS  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  
_______________________________________ 

66440000  KKiisskkuunnhhaallaass,,  BBaajjzzaa  uuttccaa  11//AA  

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7777//552222--998800  
OOMM::  003377995533  

EE--mmaaiill::  iirrooddaa@@bbeerrnnaatthhll..eedduu..  hhuu  

  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                     Iktatószám: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

I. Szervezeti rendelkezések 

 

1. Munkáltató:  Kiskőrösi Tankerület, 6200, Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

2. A munkavégzés helye : Bernáth Lajos Kollégium 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A.  

3. Munkakör megnevezése: takarítónő 

4. Munkaidő, munkarend:  teljes munkaidő, heti 40 óra  

5. Közvetlen felettese: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes 

6. Távolléte estén helyettese: Intézményvezető  által megbízott munkavállaló    

7.Távollétében helyettesíti:  Intézményvezető  által megbízott munkavállaló 
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II. Személyi rész 

 

1. A munkakört betöltő neve:  

2. Iskolai végzettség, szakképesítés:  

3. Munkakört betöltő FEOR száma: 9112 

4. Kijelölt munkaterület: 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jogok és kötelezettségek 

 

1. A közalkalmazott általános jogai: 

A közalkalmazott rendelkezik mindazon jogokkal, melyek kötelességei teljesítéséhez 

szükségesek. Ezek: 

a.) egészséges, biztonságos munkakörülmény, 

b.) munkavégzéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek, 

c.) munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, irányítás. 

 

 

2. A közalkalmazott általános kötelezettségei: 

 

a.) feladatkörét érintő jogszabályok betartása 
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b.) előírt helyen és időben történő munkavégzés 

c.) munkára képes állapotban köteles munkahelyén megjelenni 

d.) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek 

kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni 

e.) be kell tartani munkavédelmi, környezetvédelmi,adatvédelmi, közegészségügyi-járványügyi 

előírásokat 

f.) a tulajdonos gondosságával kezelni a rábízott vagyont 

g.) a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére 

vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni 

h.) folyamatosan képezni magát 

i) folyamatba épített ellenőrzés, különös tekintettel a minőségirányítási rendszer előírásainak 

betartására. 

 

3. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: 

 

Feladatkör részletesen: 

A  ……………………. emeleten a klubszobák,  a tanulószobák, hálószobák, folyosó, lépcsőház, tisztasági 

helyiségek- mosdók, WC ,zuhanyzók, könyvtár, ebédlő rendszeres tisztántartása, a higiénia, esztétika 

mindenkori alapkövetelményeit figyelembe véve. 

Feladatai: 

- munkavégzése során a rábízott eszközökkel, a munkaterületén található berendezésekkel 

kíméletesen, a takarítószerekkel takarékosan bánni; 

- másik munkaterületen munkát végezni - ideiglenesen vagy végleg - ha az egészségére nem 

káros következménnyel; 

- a takarítás területén talált tárgyakat a gazdasági ügyintézőnek leadja; 

- a dolgozók, tanulók távozása után az ajtók ablakok zárt állapotáról meggyőződni; 

- munka -, tűz és balesetvédelmi oktatáson megjelenni és az ott elhangzottakat 

maradéktalanul betartani;  
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Naponta ismétlődő feladatai: 

- a takarítás megkezdése előtt át kell vizsgálni a berendezési tárgyakat; 

- a tantermekben és tanulószobákban, irodákban, nevelői szobákban, folyosókon szociális 

helyiségekben a hulladékot és a szemetet össze kell gyűjteni, majd a gyűjtő edényt az udvari 

konténerbe kiüríteni; 

- a helyiségeket jellegüktől, burkolatuktól függően - felsöprésük után vizes, nedves vagy száraz 

portalanító jellegű feltörléssel kell takarítani, a szőnyegeket porszívózni; 

- a padozat megtisztítása után le kell portalanítani a bútorzatot, az ablakpárkányokat, 

fűtőtesteket, falburkolatot; 

- ajtók, ablakok szennyeződéstől való megtisztítása; 

- virágok és szobanövények szükség szerinti megöntözése; 

- WC-k, mosdók, zuhanyzók kitakarításuk utáni fertőtlenítése. 

 

Hetenként ismétlődő feladatai: 

- ajtók, ablakok, falburkolatok, tantermi asztalok, padok, székek tisztítószeres lemosása; 

- világítótestek, polcok, virágtartók, szekrények portalanítása; 

- mosdók, zuhanyzók és WC-k, csempeburkolatok, olajlábazatok megtisztítása és 

fertőtlenítése; 

- fényezett bútorok bútortisztítóval történő áttörlése; 

- a falon elhelyezett dísztárgyak, képek, szemléltető eszközök portalanítása, pókhálók 

eltüntetése; 

 

Esetenként ellátandó feladatok: 

- folyosókon, szobákban, irodákban elhelyezett szőnyegeket szőnyegtisztítóval kitisztítani; 

- tavaszi, téli, őszi tanítási szünetben - a kollégiumi hálókban is - az ablaktisztítással bezárólag - 

átfogó nagytakarítást végezni. 

 

A nyári karbantartási munkálatoknál, illetve azt követően az alábbiak a feladatai: 

- függönyöket, faliszőnyegeket, asztalterítőket tisztításra leszedi, összegyűjti, elzárja, a 

moshatókat kimossa; 

- szőnyegeket és kisebb tárgyakat összegyűjti, elzárja; 
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- a padozat felmosásakor fertőtlenítést végez; 

- ablakokat, ajtókat és villanyburákat fertőtlenítő oldatos mosószeres vízzel kell megtisztítani; 

- berendezési tárgyakat, beépített szekrényeket, ágyakat alaposan meg kell tisztítani csak 

ezután kerülhetnek vissza a helyükre; 

- a kitisztított függönyöket, faliszőnyegeket hiánytalanul vissza kell szerelni, pótolva az 

esetleges hiányzó csipeszeket, vagy függönykarikákat; 

- Állandó kapcsolatot tart fenn közvetlen felettesével. 

- Tájékoztatja tapasztalatairól, kéri a segítségét feladatainak megoldásához (eszközök 

javítása, le és felszerelés, nehezebb tárgyak vitele stb.) 

- Kapcsolatot tart fenn a szintfelelős nevelővel. 

4. Egyéni feladatok 

A kollégium rendezvényeinek előkészítésében, a vendégek fogadásában és ezek utó 

munkálataiban az ügyintéző- gondnok útmutatásai szerint működik közre. 

5. Egyéb kérdések 

5.1. Munkaidőben, a munkaköri leírásban foglaltakon kívül más tevékenységet nem folytathat, 

munkahelyét csak külön engedéllyel hagyhatja el. 

5.2. A kollégium tulajdonát képező eszközöket, kulcsokat haza nem viheti, azok felett  nem  

rendelkezik. 

5.3. Munkaidő alatti tartózkodási helye: 

Munkaterülete vagy a személyzeti öltöző. 

 

 

IV. Felelősség 

 

Felelős a munkaköri leírásban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért, a határidők 

betartásáért, nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi és formai helyességéért, az 

adatok valódiságáért és a bizonylatok megőrzéséért.  

Feladatát az érvényes jogszabályok és szabályzatok előírásainak megfelelően köteles elvégezni. 
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V. Munkakapcsolatok, együttműködés 

 

Kapcsolatot tart fenn a szintfelelős nevelővel, iskolatitkárral, gazdasági ügyintézővel. 

 

 

VI. Vagyonvédelem 

 

A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

Az állandó őrizetben, illetve kizárólagos használatban lévő visszaszolgáltatási, illetve elszámolási 

kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül felelősséggel 

tartozik. 

 

 

VII. Helyettesítés 

 

A munkáltató utasítására az ideiglenesen (pl.: betegség, vagy gyermek-nevelés miatt, nyári 

szabadságot idején) távollevő munkatársa helyett vagy betöltetlen státuszhoz tartozó feladatok 

ellátására a kinevezés szerinti munkaköre ellátása helyett, vagy eredeti munkaköre ellátása mellett 

munkakörébe nem tartozó munka végzésére kötelezhető a Kjt. szabályainak megfelelően. 

 

 

VIII. Hatályba lépés 

 

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és megváltoztatásig érvényes. 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

 

                                                                                               ………………………………………… 

Munkáltatói jogkör gyakorlója 
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A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, eredeti példányát a feladat végrehajtása 

céljából átvettem: 

 

Kiskunhalas, 20……………………… 

                                                                                                   …………………………………….. 

   Közalkalmazott 

 


