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1. A fenntartás, irányítás, elhelyezés körülményei  

 
1.1. A dokumentum elkészítésének jogszabályi és iskolai forrásai: 

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 22/2005. ( VII.18. ) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével 

és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

- 3/1975. ( VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről ( 

leltározásról ) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

- Az intézmény pedagógiai programja  

         

1.2. A könyvtár azonosító adatai 

 

Név:  Tessedik Sámuel  Iskolai Könyvtár 

Cím:    2730 Albertirsa, Győzelem u. 2. 

Tel.:    53/ 370-227 

Fax:   53/ 370-730 

E-mail:  konyvtar@tsai.hu 

A könyvtár létesítésének időpontja: 1975. 

                          A fenntartó / működtető neve: KIK Ceglédi Tankerülete 120014 

                          A fenntartó elérhetősége: 2700 Cegléd Kossuth F. u. 1. 

 

1.3. Az iskolai könyvtár fenntartása, szakmai irányítása, ellenőrzése: 

 
- Az iskolai könyvtár az iskola szervezetében működik, fenntartásáról és fejlesztéséről a 

fenntartó gondoskodik. 

- Az iskolai könyvtár felügyeletét és irányítását az igazgató látja el a nevelőtestület és a 

diákközösség véleményének, javaslatának figyelembe vételével. 

- Az iskolai könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységével (szaktanácsadás, 

pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, módszertani segítség ) a területileg illetékes 

pedagógiai intézet segíti. 

- Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos listán szereplő szakember 

végezheti.  

 

1.4. A könyvtár elhelyezése, működési feltételei 

  

A könyvtár 60 m
2
 méretű teremben működik. Hozzátartozik még egy 15 m

2
 nagyságú 

raktárhelyiség 

Berendezése: fából készült, falhoz rögzített könyvespolcok, új típusú tanulói asztalok (16 db 

) és székek, tanári asztal, kerámiatábla. A könyvtárban DVD lejátszó, videolejátszó, TV, 3 

db számítógép és nyomtató van.  

Személyi feltételek: főállású könyvtáros dolgozik a könyvtárban 2000 óta. 

    

 

mailto:konyvtar@tsai.hu
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2. A könyvtár működésének célja  

 
 Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység. 

 

 

3. A könyvtár feladatai 

 
Alapfeladatok: 

- gyűjtemények folyamatos  fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

- tanórai foglalkozások tartása, 

- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését.  

 
Kiegészítő feladatok: 

    - tanórán kívüli foglalkozások tartása 

     - dokumentumok másolása, új ismerethordozó előállítása 

     - információ szolgáltatások, tájékoztatás más könyvtárak dokumentumairól, 

szolgáltatásairól 

     - a szolgáltatások elérésének biztosítása, részvétel a dokumentumok és információk 

cseréjében 

     - közreműködés a tankönyvellátásban 

 

 

4. Gazdálkodásra vonatkozó adatok 

 
- Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket a 

fenntartó biztosítja. A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az 

iskola szintű tervezés. 

- A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtáros tanító rendelkezésére 

bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

- A fenntartó gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, 

irodaszerekről és a szociális feltételekről. 

- A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a 

könyvtáros tanító feladata. 
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5. Az iskolai könyvtár kapcsolata más könyvtárakkal, szolgáltató 

intézményekkel 

 
Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, az albertirsai Márai Sándor Városi 

Könyvtárral és a ceglédi Városi Könyvtárral.  

 

 

6. Könyvtári munkafolyamatok    

 
Az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni. 

A tartós beszerzésre szánt dokumentumokról egyedi ( címleltár ) állomány-nyilvántartást 

vezet a könyvtáros tanító naprakészen. 

Az ideiglenesen beszerzett dokumentumok kezelése: folyóiratok számai, brosúrák 

nyilvántartása. (folyóirat nyilvántartó lap, brosúra nyilvántartás ) A tartós tankönyvek 

nyilvántartása külön történik. (Tankönyvtári szabályzat szerint ) 

Az állomány feldolgozása ( katalógusépítés ): Az iskolai könyvtárban 2008 óta van 

számítógépes katalógus. ( Szirén integrált könyvtári rendszer ) Az iskola honlapján 

elhelyezett linken elérhető. Cédulakatalógus nincs. 

Az egyedi címleltárkönyv nincs lezárva, folyamatosan ott is történik a dokumentumok 

nyilvántartása. 

A könyvtári állományból való törlés módjai: 

- tervszerű apasztás 

- természetes elhasználódás. 

Három évente történik, de nem az állományellenőrzés évében. 

Az állományellenőrzés leltári ütemterv szerint történik háromévente. 

Az ellenőrzés jellege: időszaki 

           módja: folyamatos 

           mértéke: teljes körű 

Az ellenőrzés értékelése: A leltározásról záró-értékelő jegyzőkönyv készül, melyben ki kell 

térni a hiányok és a többletek alakulására. A könyvtár állományának 80%-a szabadpolcos, így 

a megengedett hiány egy évre a leltározásnál kimutatott összérték 4 ezreléke. 

Kártérítés: A könyvtárhasználati szabályzat szerint. 

Az ideiglenes nyilvántartásban lévő dokumentumok ellenőrzése külön történik. Az ingyenes 

tankönyvek és a tartós tankönyvek ellenőrzése szintén más formában történik. 

 

A kölcsönzések nyilvántartása füzetes. ( Osztályonként van egy-egy füzet ) 

 

 

7. Katalógusszerkesztési szabályzat 
 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A 

könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai ( dokumentum leírás ) és 

tartalmi ( osztályozás ) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

- raktári jelzet 

- bibliográfiai és besorolási adatok 

- ETO szakjelzet 

- tárgyszavak 
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A dokumentumleírás szabályai 

 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait( bibliográfiai 

leírás) és biztosítása a visszakereshetőséget  ( besorolási adatok ) 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az 

egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra 

ugyanazok a szabályok érvényesek. 

 

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

- főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

- szerzőségi közlés 

- kiadás sorszáma, minősége 

- megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

- oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret – sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 

-  megjegyzések 

- kötés: ár 

- ISBN 

 

     Raktári jelzete: 

 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet 

rávezetjük a dokumentumra. A szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz 

Cutter-szám. 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

 

Az iskolai könyvtár katalógusa 

 

A tételek belső elrendezése szerint: 

- betűrendes leíró katalógus ( szerző neve és a mű címe alapján ) 

- tárgyi katalógus ( ETO szakkatalógus ) 

Formája szerint: 

- digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével 

 

 

8. Gyűjtőköri szabályzat 
 

I. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

 
Iskolánk állami feladatként ellátott alaptevékenysége: általános iskolai nevelés és oktatás, 

melynek során ellátja a gyógypedagógiai képzés alá tartozó tanulók nevelését, oktatását is./ 

enyhén értelmi fogyatékosok / 

Intézményünkben nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás folyik. 

 

Az iskolai könyvtár feladata, hogy az iskolai oktató-nevelő munka információs bázisa legyen, 

ezért főgyűjtőkörébe sorolandó minden olyan dokumentum, amely az iskola pedagógiai 

programja által megjelölt célrendszerben, a műveltségi területek tantervei szerint megvalósuló 

tanulás és tanítás során eszközként jelenik meg. 
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II. Az állományalakítás alapelvei 

 
Az iskolai könyvtáros a folyamatos tervszerű és arányos állománygyarapítást a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek figyelembevételével végzi. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel, 

ajándék útján is csak a gyűjtőkörbe tartozó információhordozók kerülhetnek be. A helyi 

tanterv teljesítéséhez szükséges dokumentumok beszerzése a legfontosabb. 

Szűkös anyagi lehetőségek esetén elsősorban a kézikönyvtárat gyarapítjuk. 

 

III.  A főgyűjtőkör és a mellékgyűjtőkör meghatározása  

 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat 

és információhordozókat, amelyekre az iskola nevelő és oktató tevékenységéhez szükség van. 

Főgyűjtőkörbe tartoznak a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatok 

megvalósulásához szükséges dokumentumok. 

Mellékgyűjtőkörbe a könyvtár másodlagos funkciójából fakadó szükségletek kielégítését 

szolgáló dokumentumokat soroljuk. 

 

8.1. A főgyűjtőkör területei 

 
    Könyvek:  

- Az oktatáshoz szükséges ill. a könyvtári tájékoztató munkát segítő általános és 

szaklexikonok, általános enciklopédiák, az egyes tudományágak szintézisei, történetei, 

évkönyvek, címtárak, almanachok, egy-és kétnyelvű szótárak, atlaszok, törvénytárak, 

kronológiák, fogalomtárak, bibliográfiák, repertóriumok, a könyvtári munka szakmai, 

módszertani segédletei. 

- Iskolai tantervek, tankönyvek, tanári segédkönyvek, munkafüzetek, feladatlapok. 

- Pályaválasztási útmutatók. 

- Munkaeszközként felhasználható ismeretközlő irodalom. 

- Kötelező-és ajánlott olvasmányok. 

- Szépirodalmi gyűjteményes művek, antológiák, szöveggyűjtemények. 

- Iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, tanulmányi versenyekhez, vetélkedőkhöz, 

pályázatokhoz szükséges dokumentumok. 

- Helytörténeti kiadványok. 

- Az iskola történetével, életével, névadójával kapcsolatos dokumentumok. 

- A pedagógusok ön-és továbbképzéséhez szükséges alapvető és a felkészülést elősegítő 

pedagógiai szakirodalom és határtudományai. 

 

Periodika 

A megrendelt folyóiratok köre évente változhat. Egyes folyóiratok több évig történő 

megőrzése is feladat, de bekötésük nem szükséges. 

- pedagógiai folyóiratok 

- módszertani folyóiratok 

- a tananyaghoz kapcsolódó, rendszeresen felhasználható szakfolyóiratok, 

- színvonalas gyermek-és ifjúsági lapok 

-  

Kéziratok: 

- pályamunkák, 

- helyi tantervek, segédanyagok stb. 
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Audiovizuális információhordozók: 

 

 A helyi tanterv oktatásához szükséges av-dokumentumok, beleértve a számítógépes 

információhordozókat is. 

  DVD , CD,  videokazetta  

  

- magyar irodalom tantárgyhoz: - kötelező-és ajánlott olvasmányok filmfeldolgozásai 

                                                   - írók, költők életét, munkásságát bemutató filmek 

                                                       - irodalmi művek művészi bemutatása céljából(versek) 

- történelem, földrajz, biológia, kémia, fizika, rajz, hon-és népismeret, médiaismeret 

tantárgyak tanításához kapcsolódó oktatófilmek és ismeretterjesztő filmek 

- ének-zene tantárgyhoz kapcsolódóan: a tanult zeneművek bemutatása 

- alsó tagozatos tanulók tanulmányi munkáját segítő filmek. 

. 

8.2. A mellékgyűjtőkör területei 

  

- az iskola tanulói korcsoportjával foglalkozó, részletkérdéseket tárgyaló felsőfokú 

szakirodalom, 

- az iskoláskor előtti képzés problémáival foglalkozó művek, 

- a tanult tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást segítő 

dokumentumok, 

- a tanítási órákhoz közvetlenül vagy közvetve felhasználható információhordozók, 

- az egyéni művelődési, szórakozási igényeket kielégítő értékes szépirodalom. 

 

8.3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköréből kizárt dokumentumok 

 

- egyetemi és főiskolai jegyzetek, tankönyvek, kivéve: ha kézikönyvként is 

használhatók, 

- irodalmi, esztétikai szempontból értéktelen, kizárólag szórakoztató olvasmányok, 

- áltudományos művek, 

- értéktelen, csak szórakoztató av-dokumentumok. 

 

IV. Az iskolai könyvtár gyűjteményjellege 

 
A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok: 

- könyv, 

- tankönyv, tartós tankönyv, módszertani segédanyag, 

- periodika: hetilap, folyóirat, 

- kisnyomtatvány, brosúra, 

- DVD, CD, videokazetta 

 

A gyűjtés szintje és mélysége: 

 Az iskolai könyvtár a dokumentumok gyűjtését erős válogatással végzi. Fontos, hogy a 

tantárgyi programokhoz szükséges irodalom tartalmilag teljes legyen. 

 Alapszintű szakirodalmat az ismeretek minden területére kiterjedően gyűjtjük. 

Kiemelten gyűjtendők a helyi tantervben meghatározott kötelező-és ajánlott olvasmányok, a 

munkáltató eszközként használatos kiadványok. 

Szépirodalmi műveknél a tananyagban szereplő írók, költők válogatott művei, antológiák, 

szöveggyűjtemények gyűjtése kap elsőbbséget. 
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Nyelvi elhatárolás 

 

A könyvtár elsősorban magyar nyelven gyűjti a dokumentumokat, de az iskolában tanított 

nyelv oktatásához felhasználható segédleteket, a nyelvtudás szintjének megfelelő 

gyermekirodalmat válogatva gyűjti az adott idegen nyelven. /angol/ 

Cigány nyelvű könyvek válogatott gyűjtése a cigány tanulók számára. /szótár, népköltészeti 

alkotások/ 

 

 

V. Részletes gyűjtési szabályok 
 

ISMERETKÖZLŐ IRODALOM 

 

Kiemelt területek: Az iskola speciális képzéséből, hagyományaiból adódó konkrét területek 

felsorolása. 

A teljesség igényével gyűjtjük:  

- az alap-és középszintű általános lexikonokat és enciklopédiákat, 

- a tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet alapszintű és 

középszintű összefoglalóit, 

- a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó alapszintű szakirányú segédkönyveket, 

- a tantárgyak alapszintű elméleti és történeti összefoglalóit, 

- a munkáltató eszközként használatos alapszintű ismeretközlő irodalmat, 

- az intézmény érvényben levő tanterveit, tankönyveit, munkafüzeteit, feladatlapjait, 

- a továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatókat, felvételi követelményeket 

tartalmazó kiadványokat, 

- az adott településre vonatkozó helytörténeti kiadványokat, 

- az iskola történetével, névadójával foglalkozó dokumentumokat. 

 

Válogatva gyűjtjük: 

- a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó középszintű szakirányú segédkönyveket, 

- a munkáltató eszközként használatos középszintű ismeretközlő irodalmat, 

- az iskolában tanított idegen nyelv oktatásához felhasználható idegen nyelvű 

segédleteket. 

Erős válogatással gyűjtjük: 

- a tanult tantárgyakban való elmélyülést szolgáló és a tananyagon túlmutató alap-és 

középszintű irodalmat 

 

SZÉPIRODALOM 

 

Kiemelt terület: Iskolánk névadójáról, Tessedik Sámuelről szóló művek gyűjtése, és 

Tessedik Sámuel alkotásainak gyűjtése 

 

Teljesség igényével gyűjtjük:  

 

- átfogó lírai, prózai és drámai antológiákat, 

- a helyi tantervben meghatározott kötelező-és ajánlott olvasmányokat, 

- a tantárgyi program által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott 

műveit, gyűjteményes köteteit, 

- a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat. 
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Válogatással gyűjtjük: 

- a tematikus antológiákat, 

- a gyermek és ifjúsági regényeket, elbeszélés-és versesköteteket, 

- a cigány nép történetével, kultúrájával foglalkozó műveket, 

- mesekönyveket az alsó tagozatos tanulók olvasásra nevelése érdekében. 

 

Erős válogatással gyűjtjük: 

- a tanított nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos 

irodalmat, 

- a regényes életrajzokat, történelmi regényeket, 

- a kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók 

műveit. 

 

Pedagógiai irodalom 

Gyűjteni kell: - az alapvető pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, 

- a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási célok megvalósításához 

szükséges szakirodalmat, 

- a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát, 

- a műveltségterületek módszertani segédkönyveit, segédleteit, 

- a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait, 

- az oktatási intézmények tájékoztatóit, pályaválasztási útmutatókat, 

- az általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat. 

 

Könyvtári szakirodalom 

   Kiemelten gyűjtjük: 

- az általános iskolának megfelelően a tájékoztató munkához szükséges kézi-és 

segédkönyveket, 

- a könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket, 

- a könyvtárhasználati ismeretek tanításának módszertani segédleteit, 

- az iskolai könyvtárakra vonatkozó alapjegyzékeket. 

 

Válogatva gyűjtjük: 

- az elsőfokú általános bibliográfiákat, a fontosabb másodfokú bibliográfiákat, valamint 

szak- és tantárgyi bibliográfiákat, 

- a könyvtári feldolgozó munka segédleteit. 

 

Hivatali segédkönyvtár 

Gyűjteni kell az iskola irányításához, gazdálkodásához, ügyviteléhez szükséges 

legfontosabb kézikönyveket, jogszabálygyűjteményeket és folyóiratokat. 

 

Kéziratok 

Gyűjteni kell: 

Az iskola pedagógiai dokumentációit, 

- a pályázati munkák 

- az iskolai rendezvények forgatókönyvei 
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Periodikagyűjtemény 

Gyűjtünk: 

- pedagógiai folyóiratokat, 

- módszertani folyóiratokat, 

- könyvtárosszakmai folyóiratokat, 

- tananyaghoz kapcsolódó, rendszeresen felhasználható szakfolyóiratokat, 

- színvonalas gyermek-és ifjúsági lapokat. 

 

 

9. Tankönyvtári szabályzat 
 

Az intézmény a következő módon tesz eleget a normatív kedvezményre jogosultak tankönyvi 

támogatásának 

 

A normatív kedvezményre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra. 

Ezeket a tankönyveket a tanulók a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. 

A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

 

A kölcsönzés rendje 
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket szeptemberben a könyvtárból 

kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. A tanév befejezése előtt, de legkésőbb az 

utolsó tanítási napon kötelesek a könyvtárban leadni a kikölcsönzött tankönyveket. Kivételt 

képeznek a pótvizsgára készülők. Nekik a javítóvizsga után kell a könyveket visszahozni. 

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

megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának 

megtéríteni. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a tankönyvfelelős 

feladata. Vitás esetben az igazgató dönt. Nem kell megtéríteni a tankönyv rendeltetésszerű 

használatából származó értékcsökkenést. 

Amennyiben a tanuló tanév közben iskolát vált, a könyvtárból kikölcsönzött tartós tankönyveket 

köteles visszaadni. 

 

A tankönyvek nyilvántartása 
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes, valamint a normatív kedvezmény 

alapján biztosított tankönyveket. 

Évente leltárlistát készít: 

- az egyedi kölcsönzésekről ( folyamatos ) 

- összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről ( szeptember- október) 

- összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről ( június 30-ig) 

- listát készít a selejtezendő könyvekről ( október-november) 

 

Tartós tankönyvek  

1. A 16/2013. EMMI rendelete szerint tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított 

tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő 

bejegyzést igénylő feladatokat, a nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben 

meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas 

arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. 
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Kártérítés: 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyveket köteles megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig 

használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

- az első év végére legfeljebb 25%-os 

- a második év végére legfeljebb 50%-os 

- a harmadik év végére legfeljebb 75%-os 

- a negyedik év végére 100%-os lehet. 

 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt 

az iskolának megtéríteni. 

 

Módjai: 1. ugyanolyan könyv beszerzése    

  2. anyagi kártérítés  

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

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételérának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a 

kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott 

kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

  

 

10. Könyvtári szolgáltatások 

 
- szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, gyermekirodalom, ismeretterjesztő könyvek 

kölcsönzése 

- tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök 

kölcsönzése 

- információgyűjtés az internetről a könyvtáros tanító segítségével 

- lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi 

használata 

- tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról 

- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása  

- könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása 

- nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése 

- tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról 

 

 

11. Könyvtárhasználati szabályzat 

 
1. Az iskolai könyvtárat az iskola nevelői, tanulói, adminisztratív és technikai dolgozói 

használhatják. 

2. A tanuló-és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése 

után történhet. 

3. Helyben használathoz beiratkozni nem szükséges. 

 

4. Beiratkozáskor az olvasó aláírásával vállal felelősséget a kikölcsönzött dokumentumokért. 

A beiratkozáshoz szülői beleegyezés nem kell. A kölcsönzés ingyenes, ideje két hét, de a 

könyvtáros esetleg kivételt tehet. 
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5. A könyvtáros engedélye nélkül tilos bármilyen dokumentumot a könyvtárból elvinni. 

6. A folyóiratok és kézikönyvek nem kölcsönözhetők. 

7. A folyóiratokat megrongálni tilos! ( pl.: posztert kivenni) 

8. Az olvasó köteles a kölcsönzött könyvek tisztaságára, épségére vigyázni. 

9. Ha mégis megtörtént a rongálás, vagy elveszett a könyv, akkor az árát meg kell téríteni, 

esetleg másik könyvet hozhat helyette az olvasó. A viszonylag régi könyvek értékét a 

könyvtáros ítéli meg. A kártérítésből származó pénzt új könyv vásárlására kell költeni. 

10.  A nyári szünidő idejére tanulók nem kölcsönözhetnek könyveket. 

11. A könyvtárban halkan lehet csak beszélgetni és kulturáltan kell viselkedni. 

 A könyvtárban enni és inni tilos! 

12. Tanítási óra esetén az osztály csak becsöngetés után mehet be a könyvtárba. 

13. A könyvtár helységét csak könyvtárként, és órarendszerű tanítás számára lehet használni.  

       A nem iskolai rendezvények lebonyolítása tilos.                    

14. A könyvtár nyitva tartása:  

                   Délelőttönként: Az óraközi szünetekben. 

                   Délután:   

                                             Hétfő:  12-15.30 

                                             Kedd:  12-16.00 

                                             Szerda  12-16.00 

                                             Csütörtök:12-15.30 

                                             Péntek: 12-15.30 

     15. A könyvtár helyiségének megfelelően zárhatónak kell lenni, oda csak a könyvtáros  

           tudtával lehet bemenni. 

     16. A könyvtár házirendjét ki kell függeszteni a könyvtárban, és meg kell jelentetni az iskola 

           honlapján. 

           A házirendnek tartalmaznia kell:  

                     -a könyvtár használatára jogosultak körét, 

                     -a használat módját és feltételeit, 

                     -a kölcsönzési előírásokat, 

                     -a nyilvántartás és a kölcsönzés idejét, 

                     -az állomány védelmére szolgáló rendelkezéseket. 
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      2. sz. melléklet 

 

Tessedik Sámuel Általános Iskola  

Adatkezelési Szabályzata 
 

 

 

ADATVÉDELMI JOG ÉS FELELŐSSÉG 
 

 

1. A szabályzat célja, jogi alapja, alapfogalmak 
 

1.1. A szabályzat célja 

Az adatvédelmi törvény célja annak biztosítása, hogy személyes adatával mindenki maga 

rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse. A szabályzat biztosítja az 

adatvédelem és adatbiztonság intézményi kialakítását és működtetését. Rendelkezései 

kiterjednek: 

o a közalkalmazotti nyilvántartásra, 

o a személyi iratok teljes adatkezelési folyamatára, 

o az adatszolgáltatás, az adattovábbítás teljesítési rendjére, 

o a biztonsági követelmények és feladatok összefoglalására. 

 

1.2.  Adatvédelmi alapfogalmak: 

Adathordozó: papíralapú, mágneses alapú, elektronikus vagy bármilyen más technikájú 

adattároló, adattovábbító, távadat-átviteli eszköz. 

Adatkezelés: a személyes adatok gyűjtése, felvétele, megváltoztatása, betekintése, 

feldolgozása, felhasználása, tárolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala és további 

felhasználásuk megakadályozása. 

Adatszolgáltatás: egy vagy több személyre vonatkozó nyilvántartott adatokról harmadik 

személy részére adathordozón történő információ nyújtása /teljesítője a személyügyi dolgozó/. 

Adattörlés: a nyilvántartott adatnak az adathordozóról való nyomnélküli / helyreállíthatatlan 

eltávolítása. 

Adatrögzítés: az adatok érdemi mérlegelés nélküli nyilvántartásba vétele, számítástechnikai 

adathordozóra való felvitele. 

Adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutásnak 

megakadályozása. 

Betekintés: egy személy nyilvántartott adatainak részleges vagy teljes körű megnézése az 

adathordozón, a személyügy hivatali helyiségben. 

Másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben történő 

megsokszorozása, vagy kivonata. 

Személyes adat: a természetes személyre vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ 

mindaddig, amíg az érintett személy beazonosítható az adat alapján. Különleges adat az 

egészségi állapotra vonatkozó személyes adat / más nem tartható nyilván /.  

Üzemeltetés: az adathordozó eszközök, programok működtetése. 
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2.  Jogosultságok és felelősségi szabályok 
 

2.1.  Általános eljárási szabályok 

Minden közalkalmazott, aki munkavégzése során vagy véletlenül személyi információhoz jut, 

felelős: 

o az adatvédelmi kötelezettség megtartásáért, 

o a tudomására jutott adatok rendeltetés szerinti felhasználásáért, 

o azért, hogy az adatok illetéktelen személy tudomására, birtokába ne 

juthassanak. 

 

A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért az intézményben 

felelősséggel tartozik: 

o az intézményvezető, 

o gazdasági vezető, iskolatitkár, adminisztrátor, rendszergazda, 

o a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében. 

 

2.2.  Az intézményvezető joga és felelőssége: 

Az intézményvezető irányító tevékenységével összefüggésben felelős: 

o az adatvédelmi szabályzat kiadásáért, 

o a szabályzatban foglalt ellenőrzések működtetéséért, 

o a jogszabályok és helyi követelmények közzétételéért. 

 

Az intézményvezető jogosult a teljes személyi nyilvántartásba és az összes iratanyagaiba 

betekinteni, a személyügyi munkavégzést bármikor ellenőrizni. Írásos kérésre kizárólagosan 

jogosult az intézmény nyilvántartásából – betartva az adatvédelmi jogszabályokat – a 

munkavégzéstől függetlenül adatokat szolgáltatni. 

 

2.3. A minősítést végző felelőssége: 

A minősítést végző felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a közalkalmazott 

értékelésébe bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos értékeléshez 

szükséges adatokat ismerhesse meg. 

 

Az iskolatitkár köteles a közalkalmazottak személyi adatait: 

o a megfelelő iratokra, adathordozóra 8 munkanapon belül rávezetni, 

o a dolgozó által igazoltan szolgáltatott adatokat, azok helyesbítését 3 

munkanapon belül rögzíteni, 

o a munkáltatói döntés alapján az adatkezelést haladéktalanul ellátni. 

 

2.4 Teljes körű jogosultság és adatvédelmi felelősség 
Minden olyan vezető, ügyintéző, /adatrögzítő/, aki adatnyilvántartással, személyi irattal 

összefüggő adatokat kezel, személyügyi feladatokat is ellát. A munkavégzéshez szükséges 

teljes körű adatkezelési jogosultsággal és a hozzá tartozó teljes körű adatvédelmi 

kötelezettséggel, valamint felelősséggel rendelkező személyek köre korlátozott az 

intézményben.  

 

 

Jogosultságuk kiterjed: 

o az adatrögzítésre /adatfelvétel, jogszerű adatmódosítás/, 

o a betekintésre, feldolgozásra, 

o a felhasználásra és a másolatkészítésre, 

o az adattárolásra és jogszerű továbbításra. 
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Az intézmény alkalmazottainak adatvédelmi kötelezettsége kiterjed az intézményi személyi 

állomány teljes körére, valamennyi nyilvántartott adatra. Adattörlés és helyesbítés csak a 

fegyelmi ügyiratok selejtezését követően, csak vezetői engedéllyel történhet. Az iratkezelő 

felelősségi körén belül köteles gondoskodni az adatkezelési tevékenység során arról, hogy a 

személyi irat: 

o megfeleljen a jogszabályi rendelkezéseknek, 

o csak olyan adat kerülhessen rá, amely adatforráson alapul, 

o valótlan adatot ne tartalmazzon, és ha kétely merül fel, tájékoztassa az 

intézményvezetőt. 

 

Az intézményvezető teljes körű adatkezelési joggal felhatalmazott munkatársa: 

o iskolatitkár. 

 

Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi biztost, valamint a belügyminiszter által 

megbízott személyeket illeti meg, mely során felvilágosítást kérhetnek, az adatkezelő 

helyiségekbe beléphetnek és betekinthetnek, megismerhetik az adatkezelés minden fázisát az 

iratanyagokkal együtt. 

 

2.5.  Részleges körű jogosultság és adatvédelmi felelősség 

Az intézményben a következő munkaköri beosztásban dolgozó személyek látnak el részleges 

jogosultsággal személyügyi feladatokat: 

o iskolatitkár, gazdasági ügyintéző feladatokkal 

o 1 fő adminisztrációs feladatokkal megbízott pedagógiai asszisztens  

o rendszergazda 

 

Az iskolatitkár gazdasági ügyintézői feladatokkal, adminisztrációs feladatokkal megbízott 

pedagógiai asszisztens és a rendszergazda az adatfelvételt és megváltoztatást nem tartalmazó 

részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsággal és 

adatvédelmi kötelezettséggel rendelkezik. 

A gazdasági ügyintézéssel megbízott iskolatitkár a készpénzes kifizetésekhez szükséges 

adatok vonatkozásában részleges adatkezelési, betekintési, adatrögzítési, üzemeltetési 

jogosultsággal és adatvédelmi kötelezettséggel bír. 

 

2.6.  Közalkalmazottak betekintési és adatváltoztatási joga, felelőssége 

Az intézmény köteles biztosítani, hogy a közalkalmazott a róla nyilvántartott adatokba és 

iratokba korlátozás nélkül betekinthessen, azokról másolatot vagy kivonatot kaphasson. 

A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott adatok hitelesek, 

pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. A közalkalmazott akkor kérheti adatai 

helyesbítését, kijavítását, törlését, ha ezt alátámasztja az eredeti közokirattal. 

Ebben az esetben az iskolatitkár az igazgató jóváhagyásával köteles teljesíteni a megalapozott 

kérést. 
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SZEMÉLYI IRATFAJTÁK ÉS ADATOK 
 

3. A személyi adatkezelés általános szabályai 
 

3.1.  Személyes adatok kezelése, nyilvánosságra hozatala 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény – és annak 

felhatalmazása alapján – a fenntartó elrendeli. Az érintett kérelmére indult eljárásban a 

szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett 

figyelmét fel kell hívni. 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait az 

adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem 

sérthetik. 

Törvény közérdekből az adatok körének kifejezett megjelölésével elrendelheti a személyes 

adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett 

hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

3.2.  Személyes adatok feldolgozása 

Az adatfeldolgozásnak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletek jogszerűségéért az 

adatkezelő felel. 

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül felelős a személyes adatok feldolgozásáért, 

megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. 

 

3.3.  Az adatkezelés célhoz kötöttsége 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés 

céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig. Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni. A 

közalkalmazottal az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy 

kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 

jogszabályt és a célját. 

 

3.4.  A személyügyi adatok igazolása, megalapozása 

A közalkalmazotti nyilvántartást teljes, illetve részleges körű adatkezelési jogkörrel 

rendelkező munkatárs vezethet, akit az adatnyilvántartás és a tárolás minden szakaszában 

terhel az adatvédelmi kötelezettség. Az alkalmazott személyi iratra adatot, megállapítást csak 

akkor tehet, ha azt a következők alapozzák meg: 

o eredeti közokirat, vagy közjegyző által hitelesített másolat, 

o a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, 

o munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése, 

o bíróság vagy más hatóság döntése, 

o jogszabályi rendelkezés alapján tehet. 

 

A személyzeti feladatot ellátó dolgozó köteles kezdeményezni vezetőjénél, ha megítélése 

szerint a valóságnak nem megfelelő adatot észlel. 
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3.5.  Bírósági jogérvényesítés és kártérítés 

Az érintett jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Azt, hogy 

az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel 

szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. 

 

4. SZEMÉLYI IRATFAJTÁK CSOPORTOSÍTÁSA 
 

4.1. A személyi irat fogalma és fajtái 

Személyi irat minden –bármilyen anyagon és eszköz felhasználásával keletkezett – 

adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, 

megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. A közalkalmazott személyi iratfajtái: 

o a személyére vonatkozó iratok /személyzeti iratok/, 

o a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő iratok, 

o egyéb jogviszonyokkal kapcsolatos iratok, 

o a közalkalmazott kérelmére kiállított, vagy önként átadott iratok. 

 

4.2. A személyi iratok köre és csoportosítása 

 A személyi anyag iratai 

o alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja, 

o önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, 

o végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai, 

o minősítés, értékelés iratai, 

o kinevezés, besorolás, az átsorolások, 

o vezetői megbízás és ezek módosulása, 

o hatályos fegyelmi ügyek iratai, 

o közalkalmazotti jogviszony megszűnésének iratai, 

o az áthelyezésről rendelkező iratok, 

o a közalkalmazotti igazolás másolata. 

 

A fenti iratokat minden esetben együtt kell tárolni. 

 

4.3.  A közalkalmazotti jogviszony egyéb iratai 

 Közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok: 

o pályázat, alkalmasság igazolások, nyilatkozatok, 

o fizetés nélküli szabadság, / GYÁS, GYED, GYES, saját lakásépítés, 

hozzátartozó ápolás, külföldre utazás, stb. / 

 Juttatásokkal kapcsolatok iratok: 

o kitüntetés, jubileumi jutalom, 

o díjak és más elismerések, címek, 

o munkáltatói kölcsön, képzésre kötelezés, 

o tanulmányi szerződés, 

o munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló 

további jogviszony. 

 A közalkalmazott kérelmére kiállított vagy önként átadott iratok: 

o szociális támogatás, egyéni kérelmek, betekintési kérelem, 

o munkaképesség csökkenés, 

o a munkaviszonyba és a közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 

o besorolással kapcsolatos adatok, 
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o munkavégzés alóli mentesség igazolása, 

o közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok alapját képező iratok, 

o nyilvántartott adatok változásainak bejelentése, 

o iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, 

o továbbképzéseken szerzett tanúsítványok, 

o nyelvvizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga, 

o szakértői vizsga, egyéb képzettség, 

o szakértői okiratok másolatai, 

o munkáltatói igazolás. 

 Az illetménnyel összefüggő iratok: 

o a fizetési letiltás iratai.  

 

 

5. A SZEMÉLYÜGYI ADATKÖR ÉS NYILVÁNTARTÁS 
 

5.1.     A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 

 

5.1.1.  Személyes adatok 

o neve / születéskori neve /, 

o születési helye, ideje, 

o anyja neve, 

o lakóhelye / lakcím, tartózkodási hely, telefonszám /, 

o állampolgársága, 

o családi állapota, 

o gyermekeinek születési ideje / eltartottak száma, kezdete /. 

 

5.1.2.  Képesítések 

o  legmagasabb iskolai végzettsége / több esetén valamennyi /, 

o  szakképzettsége / bizonyítványok, diplomák, oklevelek /, 

o  iskolarendszeren kívül szerzett szakképesítései, 

o  meghatározott munkakörre jogosító okiratok adatai, 

o  tudományos fokozata, 

o  idegennyelv-ismerete. 

 

5.1.3.  Munkaviszonyok 

o korábbi munkaviszonyok időtartama, 

o a munkahelyek megnevezése, 

o beosztások, besorolások, 

o a megszűnés módja. 

 

5.1.4. A közalkalmazotti jogviszony adatai 

o a közalkalmazotti jogviszony kezdete, 

o erkölcsi bizonyítvány száma, kelte, 

o szakvizsga adatai, 

o a jubileumi jutalom és a végkielégítés kiszámítása alapjául szolgáló 

időtartamok, 

o szolgáló időtartamok. 

 

5.1.5.  Az intézményi munka jellemzői 

o az alkalmazó intézmény neve, székhelye, 

o az intézményi közalkalmazotti jogviszony kezdete, 

o közalkalmazott besorolása, besorolási időpontja, 
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o vezetői megbízás, FEOR szám, 

o a címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai, 

o a minősítések időpontja, 

o hatályos fegyelmi büntetése. 

 

5.1.6. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése 

o időpont, 

o mód,  

o a végkielégítési adatok. 

 

5.1.7. A közalkalmazott további, különleges adatai 

o munkabér, illetmény, a terhelő tartozás és annak jogosultja, 

o szabadság, kiadott szabadság, 

o alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

o az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

o alkalmazott munkáltató felé való tartozásai, azok jogcímei,  

o a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

 

5.2. A közalkalmazott tájékozódási joga 

A közalkalmazott tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A közalkalmazott 

kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, feldolgozott adatairól, az 

adatkezelés: 

o céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

o az adatfeldolgozó nevéről, címéről, / székhelyéről /, 

o az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, 

o arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

 

5.3. A tanulók adatai 

 

5.3.1. Nyilvántartott adatok: 

a) tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási 

helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság 

területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

b) szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, telefonszáma; 

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

- felvételivel kapcsolatos adatok, 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényű tanuló fogyatékosságára vonatkozó adatok, 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok, 

- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása 

- a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, 

- a tanuló diákigazolványának sorszáma, 

- a tanuló azonosító száma, TAJ száma 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 
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5.3.2. Az adatok továbbíthatók: 

- 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, 

-az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

-a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, 

a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, illetve, ha az értékelés nem az 

iskolában történik az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés 

végzőjének, 

-a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat. 

- iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához,  

-az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 

egészségügyi állapotának megállapítása céljából. 

- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 

- az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartása céljából. 

 

5.3.3. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult 

személye és a kedvezményre való jogosultsága. 

 

 

6. A SZEMÉLYI IRATKEZELÉS RENDJE 
      A személyi iratok iktatása, nyilvántartása 

 

6.1. Elkülönített gyűjtőszámú iktatás 

 A beiktatott személyzeti iratokat tartalmuk szerint csoportosítva, keltezésünk sorrendjében, 

az e célra kialakított név szerinti iratgyűjtőben kell tartani. A személyi iratokból másolati 

példányt az iktató kézi irattárába nem kell elhelyezni. 

Az iratgyűjtőben az iratokat az iratcsoport elnevezésével ellátott kemény kartonlappal kell 

elhatárolni az áttekinthető kezelhetőség érdekében.  

 

6.2. A személyügyi iratok nyilvántartása 

A személyügyi iratok általános iratkezelési és nyilvántartási szabályai az ügyviteli és 

iratkezelési szabályzatban találhatók. Jelen szabályzat csak az eltéréseket tartalmazza. 

A személyi iratok más intézménynek történő átadása esetén az intézménynél: 

o a lezárt tartalomjegyzék másolata,  

o irattári példányok, 

o és az átadólevél marad. 

 

A tartalomjegyzék lezárása az utolsó nyilvántartott iratot követő üres sor egy vonallal történő 

áthúzását, alatta a lezárás dátumának és a személyügyi ügyintéző aláírásának feltüntetését 

jelenti. 
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A gazdasági vonzatú iratoknak a biztonságos kezelése a gazdasági iroda helyiségében 

történik. A bérszámfejtéshez kapcsolódó személyi adatokat tartalmazó kimutatások 

nyilvántartása, tárolása, őrzése – a racionális munkavégzés érdekében – a gazdasági szervezeti 

egység feladata. 

 

A közalkalmazott részére ki kell nyomtatni a személyi adatokat tartalmazó iratokat: 

o adatainak első alkalommal történő felvételekor, 

o áthelyezéskor, 

o közszolgálati jogviszony megszűnése esetén. 

 

 

7. A SZEMÉLYI IRATOK TÁROLÁSA, IRATTÁRAZÁSA 
 

7.1. A személyzeti iratok tárolása 
Az intézmény személyzeti iratanyagainak kezelése és tárolása csak fokozott biztonsági 

feltételek megvalósulása mellett történhet. A személyzeti iratok tárolása a közalkalmazotti 

munkaviszony fennállása alatt elkülönítetten történik. A névre szóló személyi iratgyűjtőben 

tartott, és a folyamatos elhelyezéssel bővülő iratállomány biztonságos tárolása / személyzeti 

irattárazás / a titkárságon történik. 

 

7.2. A személyügyi anyag irattárazása, őrzése 
A közszolgálati jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az intézmény 

irattárában kell elhelyezni. A személyi anyagot a jogviszony megszűnésétől számított 50 évig 

meg kell őrizni.  

A személyi iratanyag áthelyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az 

irattárazás tényét, időpontját, az iratkezelő aláírását. Az intézményi irattárban elhelyezésre 

kerülő „régi anyag” elnevezésű személyi iratokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz csak az 

intézményvezető, helyettese és az iskolatitkár férhessen hozzá. A személyi iratok az 

intézmény tulajdonát képezik. Az iratokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

A közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat - amennyiben a jogviszony 

nem jött létre - az érintettnek, a személyi anyagot a korábbi munkáltatónak vissza kell adni. E 

szabály betartása minden esetben kötelező, az érintett adatvédelmi jogai miatt. 

 

 

8.  AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS AZ ADATVÁLTOZÁSOK 
 

8.1. Az adattovábbítás teljesítési rendje 

A közalkalmazotti alapnyilvántartásból csak az intézményvezető, és az általa felhatalmazott 

iskolatitkár szolgáltathat adatot a bérszámfejtés elvégzéséhez, az ezt a feladatot ellátó Magyar 

Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához. 

Ezen a külső szervezeten kívül adatot a fenti személyek csak a jogszabályban meghatározott 

esetekben szolgáltathatnak. 

 

8.2. Közalkalmazotti adatváltozások 

Minden közalkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező változást köteles 8 napon belül 

írásban bejelenteni, és okirattal igazolni az iskolatitkárnak: 

o név, lakcím, ideiglenes tartózkodási hely címe, 

o családi állapot, 

o eltartott gyermek / név, születési idő, eltartás kezdete /, 

o iskolai végzettség, szakképzettség, 
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o tudományos fokozat, 

o állami nyelvvizsga, 

o iskolai végzettség, szakvizsga, stb. 

 

A bejelentett és igazolt adatváltozást az iskolatitkár a bejelentéstől számított 3 munkanapon 

belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni. A központosított illetmény-számfejtési 

rendszerben tárolt adatok változását minden hónap 15-ig kell a bérszámfejtő szervezethez 

továbbítani. 

 

8.3. Adathelyesbítés 

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot 

törölni kell, ha 

o kezelése jogellenes, 

o az érintett jogszabály alapján kéri, 

o az adatkezelés célja megszűnt. 

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. 

 

8.4. A közalkalmazott távollétének jelentése 

A jogcímek megállapítása és a helyettesítés érdekében a különböző távolléteket előre kell 

engedélyeztetni. 

A tartós távollétek /> 3 hónap / kezdetét és várható befejezését a tárgyhónapot követően 

írásban kell megadni az intézményvezetőnek. 

 

8.5. Az áthelyezés dokumentálása 

Az áthelyezéshez a hozzájárulás megadása nem kötelező. Elfogadása esetén a három fél 

egyetértő nyilatkozatát tartalmazó okiratban kell megállapodni az áthelyezés részletes 

feltételeiről: 

o adott időponttól hozzájárulás az áthelyezéshez, 

o munkakör, illetmény, szabadság, 

o a fennálló kötelezés, kölcsöntartozás, egyéb megállapodások. 

 

 

9. BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK RENDJE 
 A fizikai védelem szabályai 

 

9.1. Jelszó használata 

A számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférés jogosultságát, ennek biztosítását 

adatkezelőnként különböző azonosító jelszókkal kell lehetővé tenni. A jelszót úgy kell 

kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a vezetője ismerhesse meg. 

A személyügyi nyilvántartás adatkezelőinek névsorát a hozzáférési jogosultságot biztosító 

egyénenkénti azonosító jelszavakkal együtt kell nyilvántartani és tárolni! 

Az azonosító jelszavakról készült, szolgálati „titkos kezeléssel” ellátott nyilvántartási 

dokumentációt az intézményvezető lemezszekrényében kell tárolni. 

 

9.2. Az üzemeltetés biztonsága 

A személyügyi adatkezelést végző helyiségekbe az ott dolgozókon kívül csak a következők 

léphetnek be: 

o a személyügyi-szervezet felelős vezetője, 

o a saját konkrét ügyében eljáró közalkalmazott és felettese, 

o az új felvételre jelentkező munkavállaló, 
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o az ellenőrzésre jogosult személyek. 

 

A személyügyi adatkezelést ellátó számítástechnikai munkahelyet csak a számítógép 

kikapcsolt állapotában hagyhatja el kezelője. 

A személyügyi feladatot ellátó számítógépes nyilvántartási rendszerhez más feladatú 

számítógépes rendszer nem férhet hozzá. 

A jelszavak szükség szerinti változtatása a rendszergazda feladata. A számítástechnikai 

rendszer vagy bármely eleme csak az intézményvezető felhatalmazásával változtatható meg. 

 

9.3.  Nyilvántartott személyi adatok biztonsági mentése 

A közalkalmazotti nyilvántartás programját a MÁK úgy alakította ki, hogy a jogosultságok 

kiosztása után azokat automatikusan tartja nyilván: 

o az adatkezelést végző személyeket, 

o a kezelt adatokat, 

o a végzett mentéseket, amelyeket a számítógép merevlemezére kell elvégezni. 

9.4. A távadat átviteli rendszer biztonsága 

Az intézmény távadat átviteli rendszerén visszakapott közalkalmazotti nyilvántartási adatokat 

a központi számítógépre kell telepíteni. A gépben kezelt adatokhoz – saját jelszava 

felhasználásával – kizárólag az iskolatitkár és a rendszergazda férhet hozzá. 

A távadat-átviteli biztonságnak mindenkor meg kell felelnie a követelményeknek. 

 

 

10.  AZ ADATBIZTONSÁG CÉLJA ÉS A BETEKINTÉS RENDJE 
 

10.1. Az adatbiztonság célja és a személyes adatok védelme 

Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy 

törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

köteles: 

o  gondoskodni az adatok biztonságáról, 

o  a biztonsági intézkedéseket megvalósítani, 

o  betartani az eljárási szabályokat. 

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

o felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes, 

o pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek, 

o tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához 

szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 

10.2. A személyi adatbiztonság feladatai 

Az adatbiztonsági szabályok betartása biztosítja, hogy: 

o a személyi adatkezelő manuális és számítástechnikai eszközeihez és az 

adathordozókhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, 

o a személyi adatok, iratok tartalma ne legyen megismerhető, lemásolható, 

módosítható vagy eltávolítható, 

o az adatkezelésre használt eszköztárba illetéktelen bevitelt ne hajtsanak végre, 

o az adatkezelésre használt távadat – átviteli vonalon az adatokhoz illetéktelenül 

hozzá ne férjenek, 

o csak azonosítható és hozzáférési jogosultsággal rendelkezők kezelhessék a 

személyzeti iratokat, rögzítsék és továbbítsák a személyi adatokat. 
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10.3. A személyi iratkezelés helyiségeinek biztonsági rendje 

A személyzeti iratgyűjtők és a benne elhelyezett iratok kezelése és tárolása a következő 

biztonsági feltételek mellett történik: 

o a helyiséget munkaidőben is zárva kell tartani, ha nem tartózkodik benne senki, 

o a helyiség ajtaját biztonsági zárral kell ellátni, kulcsai csak az ott dolgozóknak 

lehet. A munkavégzést követően az iratokat biztonsági zárral elzártan 

irattárolóban: páncél- vagy lemezszekrényben kell tartani. 

 

10.4. A személyi iratokba történő betekintés szabályai 

Más közalkalmazott személyi irataiba csak az alábbi beosztású személyek jogosultak 

betekinteni: 

o az intézményvezető, 

o a minősítést végző vezető, 

o a törvényességi ellenőrzést végző személy, 

o a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

o munkaügyi per kapcsán a bíróság, 

o feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, 

o a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a 

nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

o a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó 

munkatársak feladatkörükön belül. 

 

A betekintési jog gyakorlójának erre irányuló írásos kérelmére ki kell nyomtatni azokat a 

számítógéppel vezetett adatokat, amelyekre a betekintési joga kiterjed.  

 

 

11.  AZ ADATBIZTONSÁG SZABÁLYAI 
 

11.1. A fizikai biztonság rendje 

A fizikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak: 

o az adathordozó eszközök helyiségeit a biztonsági előírásoknak megfelelően 

kell kialakítani, és fokozottan kell védeni az illetéktelen behatolás, a tűz vagy a 

természeti csapás ellen, 

o személyek belépése csak hivatalos feladataikkal összhangban történhet,  

o a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát /jelszó/ szolgálati titokként 

kell kezelni; 

o biztosítani kell, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági dokumentációját 

csak felhatalmazott személyek érjék el. 

 

11.2. Az üzemeltetési biztonság rendje 

Különösen fontosak az alábbi szempontok: 

o össze kell állítani a számítástechnikai eszközök használatára jogosított 

személyek névsorát, azonosítóikat, jelszavait és feladataikat, ellenőrizni kell 

adatokhoz való hozzáférés személyi kulcsait, melyeket szükség szerint 

változtatni kell, 

o biztosítani kell, hogy a rendszer elemei csak illetékes személy által legyen 

változtatható,  

o a dokumentumokat úgy kell kezelni és tárolni, hogy elcserélésük, elvesztésük 

kiküszöbölhető legyen, 

o intézkedések megvalósításával /biztonsági másolatok készítésével/ a 

számítástechnikai üzemzavarok hatását ellensúlyozni kell. 
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11.3. A technikai biztonság rendje 

Fontos szabályozási szempontok: 

o az adatok, programok rongálását számítástechnikai módszerekkel is meg kell 

akadályozni, 

o az adatállományokat úgy kell kezelni, hogy megsemmisülésük esetén tartalmuk 

rekonstruálható legyen, 

o a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni, 

o a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell, 

o programfejlesztés, próba céljára valódi adatok nem használhatók. 

 

 

12.  IRATKEZELÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI 
 

12.1. Iratkezelés 

Az intézménybe érkező leveleket, iratokat az iskolatitkár, az egyéb küldeményeket pedig az e 

feladattal megbízott dolgozó veszi át. 

A személyesen benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell.  

A névre szóló leveleket a címzetthez felbontás nélkül kell továbbítani. Amennyiben az 

hivatalos elintézést igényel, felbontás után vissza kell juttatni az iskolatitkárhoz, aki 

iktatószámmal látja el. 

Az intézménybe érkezett és azon belül keletkezett iratokat iktatni kell. Az iktatás 

iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként csoportonként újra kezdődő sorszámos 

rendszerben történik. 

Az iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, valamint 

az irat mellékleteinek számát. 

A meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, a különböző 

felhívásokat nem kell iktatni. 

Továbbképzésekre, tanfolyamokra, előadásokra szóló felhívásokat csak abban az esetben kell 

iktatni, ha az adott képzésre, előadásra van jelentkező. Ebben az esetben a jelentkezési lappal 

azonos számú iktatószámot kell adni. 

Az iktatott iratokat a kijelölt személynek át kell adni, aki az elintézést követően a 

válaszlevéllel /egyéb dokumentumokkal/, együtt visszaadja az iskolatitkárnak, aki – ha 

szükséges – a postázásról és az irattárban való elhelyezéséről gondoskodik. 

 

12.2.  Iratkezelés e-mail esetén 

Az e-mailen érkezett iratokat is el kell látni iktatószámmal. Az e-mailek 

küldésével/fogadásával megbízott ügyintéző naponta kétszer ellenőrzi, hogy az intézmény e-

mail címére érkezett-e levél. 

A beérkezett leveleket a nyomtatás után ellátja iktatószámmal és a levél címzettjének átadja. 

Az e-mailen továbbított leveleket is el kell látni iktatószámmal, csatolt file-ként továbbítja a 

címzetthez. E-mailen történő levelezés esetén is alkalmazni kell az 12.1. pontban felsorolt 

iratkezelési szabályokat. 

 

12.3.  Iratkezelés fax esetén  

Megegyezik az 12.1. pontban foglaltakkal. 
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13. TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOK KEZELÉSÉNEK RENDJE 
 

13.1. Beírási napló 

Az intézménybe felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. Beírási napló a 

tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál. A tanulót akkor lehet a beírási naplóból 

törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell 

végrehajtani. 

 

13.2. Törzslap 

Az iskola a tanulókról – a felvételt követő 30 napon belül – törzslapot állít ki.. Az iskolában a 

törzslapon fel kell tüntetni – a teljes tanulmányi időre kiterjedően – a tanuló év végi 

osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat. 

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján – 

póttörzslapot kell kiállítani. 

 

13.3. Bizonyítvány 

A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi bizonyítványokat egy 

bizonyítványba kell bevezetni, függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor változtatott iskolát, 

iskolatípust. 

Az egyes évfolyamokról a bizonyítványt a törzslap alapján kell kiállítani. Az elveszett vagy 

megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján másodlat állítható ki. A 

másodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.  

Törzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján- kérelemre – 

pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik 

évfolyamot mikor végezte el. 

 

13.4. A tantárgyfelosztás és órarend 

Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának, a kötelező 

óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell 

készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatójának javaslata alapján – a nevelőtestület 

véleményének kikérésével – a fenntartó hagyja jóvá. A tantárgyfelosztás alapján készített 

órarend tartalmazza a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét. 

 

13.5. Jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha az intézmény nevelőtestülete, 

szakmai munkaközössége az intézmény működésére, a gyermekekre, a tanulókra vagy a 

nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz, továbbá, ha a jegyzőkönyv készítését 

rendkívüli esemény indokolja és azt az intézmény vezetője elrendelte. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az 

ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott 

nyilatkozatokat, a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az 

eljárás során végig jelen lévő 2 alkalmazott írja alá.  

 

13.6. A tanügyi nyilvántartások vezetése 

A pedagógus köteles nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz kapcsolódó ügyviteli 

tevékenységet elvégezni. Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, és kiállítja a 

bizonyítványt, vezeti a továbbtanulással összefüggő nyilvántartás. 

 

 

 




