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1. BEVEZETÉS 
 

 

A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, hogy meghatározza az Aquincum Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola (1031 Budapest, Arató Emil tér 1.) köznevelési intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 

rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszer 

tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza. Létrehozásának 

jogszabályi alapjai a mindenkor hatályos törvények és rendeletek. 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 
 

A SZMSZ betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ-ben foglalt 

rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik 

annak szolgáltatásait.  

 

A szervezeti és működési szabályzat az igazgató aláírásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg 

hatályon kívül helyeződik az intézmény előző (2011. évi) szervezeti és működési szabályzata. 

  

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA 
 

 

A közoktatási intézmény jellemzői, története a fenntartói határozatok tükrében 

 

 Alapítás éve: 1985. 

 Alapító neve: III. kerületi Tanács 

 Elnevezés: Arató Emil Általános Iskola 

 1994 óta Aquincum Általános Iskola  - 26/ÖK/1994. (I. 20.) sz. határozat 

 1999. december 31-ig részben önálló gazdálkodású, 2000. január 1-től önálló gazdálkodású költségvetési 

intézmény - 870/5/ÖK/1999. (X.27.) sz. határozat 

 Módosítás a maximális tanulói létszám meghatározása miatt - 91/ÖK/2004. (II. 25.) sz. határozat  

 2005. március 31.-től TEÁOR és Szakfeladat elnevezés változás miatt - 133/ÖK/2005. (III.02.) számú 

határozat 2. pontja 

 Iskolaotthonos oktatás beemelése 1-4. évfolyamon - 441/ÖK/2007. (VIII. 29.) számú határozat  

 2008. 09. 01-től angol-magyar két tanítási nyelvű osztályt indíthat felmenő rendszerben - 616/ÖK/2007. 

(XI.28.) sz. határozat  

 2008. január 31-től szakágazati és szakfeladat változások -  33/ÖK/2008. (II. 6.) sz. határozat alapján  

 288/ÖK/2009. (VI.04.) sz. határozat alapján a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. törvény rendelkezései alapján módosítás 

 447/ÖK/2009. (VIII. 26.) számú határozat az új államháztartási szakfeladatrend előírt módosítása 2008.évi CV. 

törvény alapján 

 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló 2010. évi XC. 

Törvényből erdő változások átvezetése - 345/ÖK/2011. (V.26.) számú határozat alapján 

 Gazdálkodási jogköre önállóan működő költségvetési szerv 2011. július 1-jétől - 348/ÖK/2011. (V.26.) számú 

határozat alapján 

 Maximális létszám módosítása - 349/ÖK/2011. (V.26.) számú határozat alapján 
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 Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján  2013. január 

1-jétől állami fenntartásba került.  

 2013. június 3-tól Szakmai alapdokumentum változása: A köznevelési intézmény megnevezése: Aquincum 

Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

  

 

 

A költségvetési szerv neve, székhelye 
 

Aquincum Általános Iskola 

1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 

Tagintézményei, telephelyei: nincs 

 

 

A költségvetési szerv fenntartójának neve, címe 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 

 

A költségvetési szerv irányító szerve, címe  
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 

 

A költségvetési szerv működési területe, köre 
 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 

 

 

Az intézmény OM azonosítója: 034848 
 

 

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 503259 
 

 

Az intézmény e-mail címe: aquincum-a@kszki.obuda.hu 
 

 

Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata 
 

 

Köznevelési alapfeladatok ellátása során alkalmazott bélyegzők 

 

 

Hosszú bélyegző: 

III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

Aquincum Általános Iskola 

1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 

Tel/fax: 368-7818 OM 034848 

      

 

Körbélyegző: 

Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

AQUINCUM Általános Iskola 1-2. 

1031 Bp., Arató E. tér 1. 

 

 

Könyvtárbélyegző: 

mailto:aquincum-a@kszki.obuda.hu
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Általános Iskola Könyvtár 

Bp. III., Arató Emil tér 1. 

 

 

Működtetési feladatok ellátása során alkalmazott bélyegzők 

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat KSZKI 

Aquincum Általános Iskola (301) 

1033 Budapest, Folyamőr u. 22. 

Adószám: 15503176-2-41 

Bankszámla: 12001008-00140634-00100005 

 

 

A bélyegzők használati rendjét belső intézményi szabályzat határozza meg. 

 

 

Az intézmény logoja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAI ÉS NYILVÁNOSSÁGUK 
 

 

 

Szakmai dokumentumok 
  

 

Alapító okirat 
 

Az intézmény jogszerű működését a többször módosított alapító okirat és a nyilvántartásba vétel biztosítja.  

 

Pedagógiai program 
 

Az intézmény szakmai működését, feladatait – a Nemzeti Alaptanterv alapján – a Pedagógiai program határozza meg, 

melynek részei a nevelési program és a helyi tanterv.  

 

 

 

Szervezési dokumentumok  
 

 

Intézményi munkaterv  
 

Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti a munkatervben, az 

érintettek véleményének figyelembe vételével. 

 

 

Tantárgyfelosztás  
 

A tantárgyfelosztás tanügyigazgatási dokumentum. Az igazgató tanévenként készíti el. A tantárgyfelosztás a pedagógus 

munkarend alapokmánya: a feltüntetett, neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe beszámítható feladatok 
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összegzésével magában foglalja az intézmény pedagógiai tevékenységének időráfordítását, sőt a gazdasági és pénzügyi 

konzekvenciáit is. 

 

 



 

10 

Órarend és terembeosztás 
 

A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása órarend szerint történik. Heti órarend írja 

elő a pedagógusok és a tanulók részére, a tanítási órákon és  foglalkozásokon való részvételt.  

 

Ügyeleti rend 
 

A pedagógusi felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása.  

A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum.  

 

 

 

A dokumentumok kötelező nyilvánossága  
 

A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai Programjáról, Szervezeti és Működési Szabályzatáról és 

Házirendjéről az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől az iskola munkatervében meghatározott fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást. 

Fenti dokumentumok nyilvánosak. Minden érdeklődő számára elérhetők és megtekinthetők:  

 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola titkárságán, 

 az iskola honlapján. 

 

 

 

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési 

rendje 
 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Intézményünk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. 

(VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus 

aláírást az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata 

során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

 

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

hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR 

rendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az 

intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. 

 

A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az 

intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 
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4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

 

 

 

 

 

Az intézmény vezetője 
 

Az intézmény vezetője csak a köznevelési törvény által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása 

nyilvános pályázat útján történik, a pályázati feltételek szerint. 

 

Az intézményvezetőt az oktatásért felelős miniszter bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt azonban ki kell 

kérnie az intézmény nevelőtestületének, a fenntartónak, és a működtetésért felelős települési önkormányzatnak a 

véleményét. 

 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, ennek 

végrehajtásáról kiadott 229/2012.(VIII. 28.) Korményrendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a fenntartó határozza meg. 

 

 

 

A vezetőhelyettesek 
 

 

Az intézményvezető feladatait a igazgatóhelyettesek közreműködésével látja el. A vezetőhelyettesi megbízást az 

intézményvezető adja a nevelőtestület előzetes véleményezése  után a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. 

A megbízás 5 évre szól.   

 

Az igazgatóhelyettesek a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt 

év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkeznek. Az igazgatóhelyettesek irányítják a felügyeletük alá 

tartozó pedagógusok munkáját az intézmény szervezeti felépítése alapján. (lsd. szervezeti felépítés ábra) 

 

Az igazgatóhelyettesek munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása 

mellett végzik. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörükre.  

 

Igazgató 

Alsó tagozatos 

igazgatóhelyettes 

Felső tagozatos 

igazgatóhelyettes 

 

Angol nyelvi 

munkaközösség 

 

Iskolai könyvtáros 

Fejlesztő- 

pedagógus 

Alsós 

munkaközösségek 

Napközis 

munkaközösség 

ÖKO 

munkaközösség 

DÖK-támogató 

tanár 

Felsős 

munkaközösségek 

Iskolatitkár Pedagógiai 

asszisztens 

 

Szaktanárok 

Napközis nevelők 

Tanítók 

Nyelvi tanárok 
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Az igazgatóhelyettesek felelőssége kiterjed a munkaköri leírásukban található feladatkörökre. Az igazgatóhelyettesek 

beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény pedagógiai munkájára, és a  belső ellenőrzések tapasztalataira, va-

lamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. 

 

 

 

Az intézmény vezetősége 
 

 

Az intézmény vezetősége, konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt mindazon 

ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja. Az intézményvezetőség tagjai: az 

intézményvezető, az igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetői (középvezetők), az intézmény 

közalkalmazottainak választott képviselője (a közalkalmazotti tanács elnöke), a diákság pedagógusvezetője, és a  

gyermekvédelmi felelős. 

 

A vezetők és a középvezetők a vezetői értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő 

teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjára javaslatot tesznek. Rendkívüli 

vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. 

 

A középvezetők az egyes szervezeti egységek munkáját irányítják, tervezik, szervezik, az ellenőrzést az 

intézményvezetővel vagy a helyettesekkel együtt végzik. 

 

Tapasztalataikról beszámolnak közvetlen vezetőjüknek, kiemelkedő jelentőségű ügyben az intézményvezetőnek. A 

vezetőség félévenként beszámolási kötelezettséggel tartozik a nevelőtestületnek. 

 

 

 

A vezetők helyettesítési rendje 
 

 

Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, szükség szerint tartanak vezetői megbeszéléseket. 

 

Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén felső tagozatos helyettese 

helyettesíti. 

 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad 

felhatalmazást.  

 

Az intézményvezető kizárólagos hatáskörében általánosan nem helyettesíthető feladatok:  

 munkáltatói jogkör gyakorlása 

 kötelezettségvállalási jogkör  

 

Az igazgató és az igazgatóhelyettesek távolléte esetén az esetileg megbízott pedagógus, külön megbízás hiányában a 

legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus helyettesíti.  

 

 

 

Kiadmányozás és képviselet szabályai 
 

 

A kiadmányozás szabályai 
 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak 

aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult. Az intézményvezető kiadmányozza: 

 a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 

 a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés céljából, 

határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést; 
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 az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat; 

 az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket; 

 az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az 

KLIK elnöke a maga vagy a KLIK központi szerve szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára 

nem tartotta fenn; 

 a közbenső intézkedéseket; 

 a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő  

 továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

 

 

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 

 

Az igazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az általános igazgatóhelyettes.  

 

 

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: 

 az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím) 

 az irat iktatószáma 

 az ügyintéző neve 

 az irat tárgya 

 az esetleges hivatkozási szám  

 az irat aláírójának neve, beosztása 

 az esetleges mellékletek száma 

 

A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadmányozó eredeti aláírására 

van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt a kiadmányozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell 

feltüntetni. 

 

A hitelesítést a kiadmány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadmányozó nevét „s.k." toldattal valamint 

alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon „A kiadmány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést 

végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. 

 

 

A képviselet szabályai 

 
A köznevelési intézmény képviseletére az igazgató jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más 

személyre vagy szervezetre.  

 

 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében 

– tanulói jogviszonnyal 

– az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, 

– munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 

 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján 

– hivatalos ügyekben 

– települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

– állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

– az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt; 

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során 

– a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai 

munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal,  

– más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel,  
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– az intézmény belső és külső partnereivel, 

– az intézmény székhelye szerinti egyházakkal. 

– munkavállalói érdekképviseleti szervekkel; 

 sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére, kifejezett 

rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra; 

 az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő 

információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.  

 

Az igazgató valamint az általános igazgatóhelyettes minden ügyben, illetve távollétükben – amennyiben az ügy 

azonnali intézkedést igényel – nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat 

helyettesítésről szóló rendelkezései az eljárásra feljogosítanak. 

 

 

Az intézményi bélyegzőhasználat szabályai 
 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 

 az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben.  

 az iskolatitkár,  gazdasági ügyintéző, a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben.  

 az osztályfőnökök és a tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke az érdemjegyek, jegyzetek 

törzslapba, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

 

 

Az alkalmazotti közösség 
 

 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a Munka 

Törvénykönyve, valamint a Kjt. szabályozza.  

 

Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát 

közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. 

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők 

segítségével az intézményvezető fogja össze.  

 

 

 

A nevelőtestület 
 

 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszony keretében pedagógus 

munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munakörben 

foglalkoztatottak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a köznevelési intézmény legfontosabb tanácskozó és 

döntéshozó szerve.  

 

A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus. 

 

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott 

kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 
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A szakmai munkaközösségek 
 

 

A pedagógusok minőségi és szakmai segítésére legalább öt pedagógus, legfeljebb tíz szakmai munkaközösséget hozhat 

létre.  

 

Az intézményben működő szakmai munkaközösségek: 

 1-2. évfolyamos 

 3-4. évfolyamos 

 Napköziotthonos 

 ÖKO 

 Angol nyelvi 

 Szaktárgyat angol nyelven tanítók 

 Reál és egészség  

 Humán és művészeti 

 

A munkaközösségek az intézményben folyó oktató-nevelő munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez és 

értékeléséhez szakmai és módszertani segítséget nyújtanak. Tevékenységüket az éves munkaterv alapján végzik, amely 

az iskolai munkatervre épül.  

 

A szakmai munkaközösség tagjai közül - tanévenként -  a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, 

koordinálására munkaközösségvezetőt választ, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. 

 

 

 

Az osztályközösség 
 

 

Az iskolai osztály az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység, amely meghatározott 

közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az iskolába felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó 

tanulókból.  

 

Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak.  

 

Az osztályközösség tanulólétszáma jogszabályban meghatározott.  

 

Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Az 

osztályfőnök jogosult - az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az osztályban tanító pedagógusok 

osztályértekezletét összehívni. 

 

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, melyeknek 

eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (idegen nyelvórák, technika órák, informatika órák stb.). 

A tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, az iskola lehetőségei vagy a tanrend szervezése indokolja. 

 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség megválaszthatja az Osztály 

Diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát. A tanulóközösségek döntenek diákképviseletükről: küldöttet 

delegálhatnak az intézmény diákvezetőségébe.  

 

 

 

Diákönkormányzat 
 

 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti 

felalősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek 

létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 
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A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A 

diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  Akkor járhat el az intézmény egészét 

érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50 %-ának képviselete biztosítva van.  

 

A diákönkormányzat a tanulóközösség által elfogadott, nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési 

szabályzat szerint működik.  

 

A teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Iskolai Diákbizottság (IDB) látja el. Az IDB tagjai alkotják 

a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolja jogát.  

 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan működésének 

feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ és a házirend használati szabályai 

szerint térítésmentesen veheti igénybe. Az intézményi költségvetés biztosítja a működéshez szükséges költségeket. 

 

 

 

Diákközgyűlés (iskolagyűlés)  
 

 

A tanulóközösség legmagasabb tájékoztató és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlésen az igazgató és 

a diákönkormányzat vezetői beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok és 

kötelességek helyzetéről, érvényesüléséről. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű 

észrevételeit, javaslatait személyesen vagy küldöttei útján. A tanulók kérdéseket intézhetnek a vezetőséghez, kérhetik 

gondjaik, problémáik megoldását, melyekre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk.  

A rendes diákközgyűlés összehívását az IDB vezetősége kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak 

szerint, tanévenként legalább egy alkalommal. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni.  

 

Indokolt esetben rendkívüli diákközgyűlést is összehívhat a diákönkormányzat vezetősége és az intézményvezető.  

 

A diákközgyűlés – az IDB döntése alapján – küldöttközgyűlésként is megszervezhető, ilyen esetben az 

osztályközösségek legkevesebb 5 tanulót delegálnak. 

 

 

 

Az iskolaszék 
 

 

Az intézményben a nevelő- és oktatómunka segítésére, az intézmény működésében érdekelt szervezetek 

együttműködésének előmozdítására iskolaszék működik, melybe a szülők, a nevelőtestület és a diákönkormányzat 

azonos számú képviselői mellett a fenntartó is képviselőt delegál.   

 

 

Az intézményi tanács 
 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. Összetételét a Nkt. 73. §-

nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola 

igazgatója bízza meg. A delegálásra jogosult közösségek a következők: 

 Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevelőtestülete  

 Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szülői szervezete 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület 

 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

 

 

A szülői közösség 
 

 

A köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői 

munkaközösséget (SZMK) hozhatnak létre. A szülői szervezet tevékenységéről a Köznevelési törvény 73. §-a 

rendelkezik. 
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Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba  járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői 

munkaközösségei a szülők köréből – egy tanévre - elnököt és elnökhelyettest választanak, akiknek megbízatása az új 

tisztségviselők megválasztásáig tart. 

 

Az iskolai szülői munkaközösség legmagasabb döntéshozó szerve az Iskolai Szülői Munkaközösség (továbbiakban: 

ISZMK). Tagjai: az osztály SZMK-elnökei, akiket szükség esetén az osztály SZMK-elnökhelyettesei is képviselhetnek. 

 

 

 

Az intézményi tanács 
 

 

Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az intézmény székhelye 

szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését 

érintő valamennyi lényeges kérdésben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak 

szerint. 

 

 

 

 

5. INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK JOG- ÉS FELADATKÖRE 
 

 

 

Nevelőtestület jogköre 
 

 

A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden intézményt érintő ügyben. Egyetértési joga 

szükséges a diákönkormányzat működési rendjéhez.  

 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 a pedagógiai program elfogadása és módosítása,  

 az SZMSZ és a házirend elfogadása és módosítása, 

 a tanév munkatervének elfogadása, 

 átfogó elemzések, értékelések és beszámolók elfogadása, 

 a továbbképzési program elfogadása 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának megállapítása, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma, 

 a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása, 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 

 a tartárgyfelosztás elfogadása előtt, 

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

 az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásnak visszavonása előtt, 

 külön jogszbályban meghatározott ügyekben. 
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A nevelő testület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi 

ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. 

 

 

 

Nevelőtestületi feladatok  
 

 

A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség gyakorolja a jogokat, és tagjai 

hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat: 

 a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítását, 

 a gyermek és tanulók egységes szellemű nevelését és oktatását, 

 a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztését, munkájuk értékelését és minősítését, 

 a tanulók testi és lelki egészségének védelme, 

 a szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartását és jogaik érvényre juttatását, 

 a közösségi élet szervezését és a hagyományőrzés ellátását,  

 a környezeti és egészségnevelési program megvalósítását, 

 a szervezett minőségfejlesztési program végrehajtását, 

 a tanév munkatervének elkészítését, 

 átfogó értékelések és beszámolók készítését, 

 a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásainak betartását,  

 a létesítmények és környezet rendben tartását, védelmét.  

 

 

 

Nevelőtestületi jogok átruházása 
 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – meghatározott időre vagy 

alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, 

az iskolaszékre vagy a diákönkrmányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles -  a 

nevelőtestület által maghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár.  

 

 

Idegiglenes bizottságok létrehozása 
 

A nevelőtestület - feladat- és jogkörének részleges átadására ideiglenes bizottságokat hozhat létre tagjaiból. 

 

 

Fegyelmi bizottság  

 

Feladata: 

 a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata, 

 az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala.  

 

Tagjai: 

 az intézmény vezetője vagy kijelölt helyettese, 

 az érintett tanuló osztályfőnöke, 

 egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus (pl. gyermekvédelmi felelős) 

 egy, a tanuló által felkért pedagógus, 
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 a diákönkormányzat képviselője. 

 

 

Nevelési-oktatási bizottság  

 

Feladata: 

 a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási célok és feladatok megvalósításának vizsgálata, 

 a tanulók tudásának mérése és értékelése,  

 a tanulók neveltségi szintjének vizsgálata és értékelése, 

 konkrét javaslattétel a nevelés eredményessége érdekében.  

 

Tagjai:    

 a DÖK vezetője, 

 négy-négy különböző évfolyamú közösség osztályfőnöke, 

 az alsós munkaközösség vezetője. 

 
 

A tanulók értékelésének átadása 
 

A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó pedagógus közösségre ruházza át:  

 a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minősítést, 

 az osztályközösség problémáinak megoldását. 

 

A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi munkájának értékelését, 

magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra 

ruházza át (egy osztályban tanítók közössége). 

 

A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettség az osztályközösségek esetében az osztályfőnökre hárul. Az adott 

tanulói közösségért felelős osztályfőnök szükség esetén - a felelős vezetőhelyettes tudtával - úgynevezett nevelői 

osztályértekezletet hívhat össze, melyen az osztály pedagógusainak jelen kell lenniük. 

 

 

 

A munkaközösségek feladatai 
 

 

A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: 

 megahatározza működési rendjét és munkaprogramját, 

 törekszik az oktató-nevelő munka tartalmi és módszertani korszerűsítésére, 

 javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására, 

 felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét, 

 összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert,  

 kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket, 

 felkészít a kerületi versenyekre, lehetőséget ad az eredményes szerepléshez,  

 szervezi a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújt az önképzéshez, 

 támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, 

 az éves munkaterv és év végi beszámoló elkészítéséhez segítséget nyújt a munkaközösség-vezetőjének, 

 támogatja a pedagógiai munkával kapcsolatos elemzések létrejöttét, 

 az arányos munkamegosztásra törekszik, 
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 biztosítja az információk átadását a munkaközösségen belül, 

 tartja a kapcsolatot a többi munkaközösséggel,  

 kiválasztja az iskolában használható tankönyveket (tantárgyak, osztályok, csoportok és tanévek szerint), 

 dönt a nevelőtestület által átruházott kérédsekről, 

 véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka erdeményességét, javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésére. 

 

 

A szakmai munkaközösség véleményét be kell szerezni: 

 a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

 az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi 

segédletek kiválasztásához, 

 a felvételi követelmények meghatározásához, 

 a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához. 

 

 

 

A munkaközösség-vezetők jogai és feladatai 
 

 

A szakmai munkaközösség vezetője munkáját munkaköri leírás alapján végzi. 

Képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles 

meghallgatni a munkaközösség tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival 

kapcsolatban. 

 

A munkaközösség-vezető 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, munkaközösségi értekezleteket hív 

össze, hospitál, látogat, 

 összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, 

 ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó tantárgyi terveit, 

 segíti, figyelemmel kíséri a munkaközösségi tagok munkáját, a tantárgyi terv szerinti előrehaladást az iskola 

minőségbiztosítási rendszerében megszervezi az eredményesség mérését, 

 szervezi a munkaközösség tagjainak belső és külső továbbképzését és bemutató foglalkozásokat szervez, 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, 

kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra stb, 

 beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, 

 részt vesz az iskolavezetőség munkájában, 

 szakmai fórumokon képviseli a munkaközösséget, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok munkáját, amelyről beszámol az intézmény vezetőjének, 

 részt vesz az iskolai dokumentumok (naplók, szakköri naplók) ellenőrzésében, segíti az egységes 

dokumentációs rendszer kialakítását, 

 állásfoglalásai, javaslattételei előtt meghallgatja a munkaközösség tagjait, 

 

 

 

Szakmai munkaközösségeknek átadott jog- és feladatkörök  
 

 

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának 

irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, 
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módszertani kérdésekben. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és 

gyakornokainak belső értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

 

 

A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi feladatokat: 

 a helyi tanterv kidolgozása, módosítása,  

 a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 

 a továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 

 a jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, 

 a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése, 

 a szakmai munkaközösségvezető véleményezése, 

 

 

A beszámolási kötelezettség a munkaközösségvezető kötelessége. 

 

 

 

Diákönkormányzati jogok 
 

 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik a működéssel és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

 

A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol a következőkben: 

 az intézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor,  

 a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor, 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghírdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének kialakításához,  

  az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

 

 

A diákönkormányzat a nevelőtesttület véleményének kikérésével dönt:  

 saját működéséről, 

 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

 hatáskörének gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, 

 vezetőinek megbízásáról. 

 

 

 

Az iskolaszék jog- és feladatköre 

 

Az iskolaszék véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik az intézmény egész működésével kapcsolatban,  

különösen  

 a pedagógiai program elfogadásakor,  
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 a vezető személye és az intézmény irányítása vonatkozásában. 

 

Az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol,  

 a jogszabályban meghatározott kérdésekben a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, 

 a házirend elfogadásakor, 

 a vállalkozás alapján folyó oktatás feltételeinek meghatározásakor. 

 

Az iskolaszék maga állapítja meg működésének rendjét, munkaprogramját és megválasztja tisztségviselőit. Az 

iskolaszéket az elnök képviseli. 

Az iskolaszék munkáját a Köznevelési törvény 73. §-a, és a 20/2012. EMMI Rendelet 122. §-a szerint végzi. 

 

 

 

Szülői szervezetek jog- és feladatköre 
 

 

AZ SZMK és az ISZMK 

 megválasztja saját tisztségviselőit, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 figyeli a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai program megvalósulását, a tanári, nevelői munka 

eredményességét. 

 
Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott osztály SZMK-elnök vagy 

az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

 

Az ISZMK - tagjai közül - egy tanévre elnököt, illetve további tisztségviselőket választ. Az ISZMK állapítja meg 

további működésének rendjét és munkaprogramját.  

 

Az ISZMK-t az intézményvezető tanévenként legalább egyszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény 

munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. 

 

Az ISZMK elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel,  az Iskolaszékkel, és tanévenként legalább egyszer 

tájékoztatja a nevelőtestületet és az Iskolaszéket a szülői közösség tevékenységéről. 

 

Az ISZMK elnöke tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

 

Intézményi tanács jog- és feladatköre 
 

 

Az intézményi tanács dönt 

 

 működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá 

 azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza. 

 

Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv 

elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. 

 

Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel 

nem akadályozza az iskola működését. 
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6. INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLATTARTÁSA 
 

 

 

A szervezeti egységek és kapcsolattartásuk 
 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény 

feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el.  

 

Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása 

zavartalan és zökkenőmentes legyen. Az eltérő tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják.  

 

 

 

A vezetők kapcsolattartási rendje 
 

 

Az intézmény vezetője és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos, szükség szerint tartanak vezetői megbeszéléseket.  

 

A vezetők közötti feladatmegosztás a munkaköri leírásukban foglaltak alapján történik. 

 

 

 

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartási rendje 
 

 

A kapcsolattartás formái: értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések. 

 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza.  

 

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti 

értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által 

delegált képviselőt, SZMK, DÖK, Iskolaszék meg kell hívni. 

 

A alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az 

intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell 

vezetni. 

 

 

A nevelőtestületi együttműködés formái és a kapcsolattartás rendje 
 

 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében értekezletet tart, úm.: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi osztályozó értekezlet,  

 félévi értekezlet,  

 nevelési értekezlet, 

 év végi osztályozó értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet. 

 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha az iskola igazgatója, a nevelőtestület tagjainak egyharmada, az iskolaszék, az 

iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat ezt kezdeményezi. 

 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában- a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással 

és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki tagjai közül a nevelőtestület. A szavazatok egyenlősége 

esetén az intézményvezető szavazata dönt. 

 

A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus vezeti.  

 

A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja 

alá.  

 

 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködés formái és kapcsolattartásuk rendje 
 

 

A szakmai munkaközösségeket  a munkaközösség-vezetők képviselik, akiknek egyeztetési joga és kötelezettsége van az 

intézmény vezetőségével és egymással, az alábbi területeken: 

 

 az iskolai munkaterv összeállításában és a tanév helyi rendjének meghatározásában, 

 beszámolók, elemzések, jelentések elkészítésében, 

 rendezvények, témanapok, egyéb programok szervezésében, 

 az iskolavezetőség által megjelölt valamennyi feladat teljesítésében. 

 

 

A kapcsolattartás szinterei a munkaközösség-vezetők között 
 

 iskolavezetőség megbeszélései, 

 nevelőtestületi értekezletek (alakuló, félvi, tanév végi), 

 nevelőtestületi munkaértekezletek, szakmai megbeszélések, 

 szakmai konferenciák intézményi, kerületi és fővárosi szinten, 

 kötetlen beszélgetések, személyes konzultációk. 

 

 

Az együttműködés megvalósításának lehetőségei a munkaközösség tagjai számára 
 

 nevelőtestületi értekezletek, 

 munkaértekezletek, szakmai megbeszélések, 

 egy osztályban tanítók értekezletei, 

 megbeszélések, fórumok 

 iskolai rendezvények előkészítése során. 

 

 

 

A diákönkormányzat kapcsolattartási rendje 
 

 

A diákönkormányzat munkáját a e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy 

segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.  A segítő pedagógus 

eljárhat a DÖK képviseletében.  

 

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóval. A tanulók egyéni gondjaikkal, 

kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézményvezetőt, aki heti vezetői fogadóórán fogadja a diákokat, biztosítva 

a négyszemközti meghallgatást. (A munkatervben rögzített időpont közzététele az osztályfőnökök feladata.) 
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Szülők tájékoztatásának rendje 
 

 

Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás csoportos, vagy 

egyéni. A szülők csoportos tájékoztatása a szülői értekezleten, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

 

Szülői értekezletek rendje 
 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként legalább kétszer a munkatervben rögzített, rendes 

szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői szervezet a közösség 

problémáinak megoldására. 

A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor kell bemutatni az osztályban 

(csoportban) oktató-nevelő új pedagógusokat! 

 

 

Szülői fogadóórák rendje 
 

A pedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. Az intézmény 

tanévenként legalább három, a munkatervben rögzített, rendes fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső 

tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja a fogadóórára. 

Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban 

időpontot egyeztet az érintett pedagógussal.   

 

 

Szülők írásbeli tájékoztatása 
 

Az intézmény a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a 

szülőt gyermekük: 

 magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi előmeneteléről, 

 az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről, 

 a szükséges aktuális információkról. 

 

A pedagógusok kötelesek minden érdemjegyet az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetbe 

dátummal és kézjeggyel beírni. A szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét a kiosztás napján kell 

rögzíteni. A beírási kötelezettség miatt a tájékoztató füzetet a tanulótól beszedni nem szabad a tanítás időtartama alatt! 

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet bejegyzéseinek azonosságát, pótolja a hiányzó 

érdemjegyeket. Ha a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a pedagógusnak ezt az osztálynaplóba dátummal, kézjeggyel be 

kell jegyezni és az érdemjegyet ceruzával be kell karikázni! 

 

A tanulók előmenetelét, magatartását és szorgalmát az osztályfőnök indokolt esetben szövegesen minősíti, és azt 

írásban közli a szülőkkel.  

 

 

 

Az iskolaszék  kapcsolattartási módja  
 

 

Az intézményvezető és az iskolaszék elnöke az együttműködés tartalmát és formáját tanévenként az intézményi 

munkaterv és az iskolaszék programjának egyeztetésével állapítják meg.  

Az intézmény az iskolaszék működését támogatja a feladatok ellátásához szükséges helyiségek és berendezések - 

előzetes egyeztetés után való - rendelkezésre bocsátásával. 

 

Az intézményvezető vagy megbízottja szükség szerint, de tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatja az 

iskolaszéket az intézmény működéséről. Az iskolaszék elnöke tanévenként legalább 1 alkalommal tájékoztatja 

működéséről és programjáról a nevelőtestületet, az ISZMK-t és a diákönkormányzatot. 
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Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás módja  
 

 

Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az igazgató a felelős. 

 

Az intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli az iskolával való 

kapcsolattartás során.       

Az igazgató félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola működéséről.    

 

Az intézményi tanács elnöke számára az igazgató a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését 

elvégző nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet.        

 

Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat vezetősége valamint az 

iskolaszék vezetője részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és helyettese(i) évente három 

alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az 

igazgató véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a 

tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok teljesítéséről.    

 

Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület értekezleteire is 

meghívható. 

 

Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves iskolai munkaterv és az 

intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza meg.    

 

 

 

7. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE 
 

 

Külső kapcsolatok célja és módjai 
 

Az intézmény feladatai ellátása és a gyermekek érdekében rendszeres kapcsolatban van más intézményekkel, cégekkel. 

Az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális gondozás, a továbbtanulás, pályaválasztás indokolják a rendszeres 

munkakapcsolatot más szervezetekkel. 

 

A vezetők és a szakterületek képviselői munkakapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású 

alkalmazottaival az alábbi módokon:  

 közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése, 

 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 

 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 

 intézményi rendezvények látogatása, 

 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

 

 

 

Rendszeres külső kapcsolatok 
 

 

Intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart számos szervezettel, nevezetesen a 

következőkkel: 

 a fenntartóval, 

 a működtetővel, 

 a tankerületi közoktatási intézményekkel, a kerületi óvodákkal, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,  
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 nevelési tanácsadó szolgálattal, 

 a családi tanácsadó és gyermekvédelmi központtal, 

 Aelia Sabina Zeneiskolával, 

 az iskolát támogató Aquincum Iskoláért Alapítvánnyal, Tág Világ Egyesülettel 

 a Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület ("R..."SE) 

 a kerületi tanuszodával,  

 az iskola egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgálattal, 

 az iskolaorvossal, védőnővel, 

 a Pedagógiai Szolgáltató Intézettel, 

 a történelmi  egyházak képviselőivel, 

 a hitoktatókkal, 

 az Óbudai Múzeum és Könyvtárral. 

 

 

Kapcsolat a Gyermekjóléti Szogálattal 
 

Az iskola akkor fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, ha: 

 jogszabály ezt előírja, 

 az adott gyermekvédelmi eset (probléma) meghaladja az iskola hatáskörét, vagy lehetőségét. 

 

A gyermekjóléti szolgálattal az iskola a gyermekvédelmi felelős útján tartja a kapcsolatot. 

A kapcsolat tartalmát az iskolai igények és a szolgálat lehetőségeinek függvényében a felek időszakonként határozzák 

meg. A megállapodás az iskolai munkaterv része. 

 

 

Kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval 
 

A nevelési tanácsadó munkatársai segítséget nyújtanak a szülőknek és a pedagógusoknak a beilleszkedési-, tanulási- és 

magatrtási nehézségekkel küzdő tanulók nevelésében. 

 

A vizsgálathoz szükséges nyomtatványon a pedagógus jelzi a diagnózist és megjelöli a vizsgálat irányát. 

 

A szakvéleményt a gyerekkel közvetlen kapcsolatban álló valamennyi pedagógus megismeri. 

 

A nevelési tanácsadó által előírt foglalkozásokról dokumentáció készül. 

 

A szakértői véleményben tett javaslatok teljesülését az igazgató ellenőrzi. 

 

A különleges gondozásra jogosult gyermekek jelentéséről az iskola évente két alkalommal (X. 15., IV. 15.) írásos 

anyagot küld a nevelési tanácsadónak. 

 

Az intézmény minden év június 30-ig megküldi a nevelési tanácsadó részére azoknak a tanulóknak a nevét, akiknek a 

felülvizsgálata szeptember 1-jétől esedékes. 

 

A beirási naplóban az iskola feltünteti a szakvéleménnyel rendelkező tanulóknál: a nevelési tanácsadó nevét, címét, a 

szakvélemény számát, a kiállítás dátumát és a lejárat időpontját (2008-tól). 

 

Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglakozásra jogosult. A fejlesztő 

foglalkoztatás az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg. Egyéni továbbhaladás esetén a tanuló részére a 

pedagógus a nevelési tanácsadó  véleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít.  

 

Az iskola kapcsolattartója – egyéb megbízás hiányában – a fejlesztő pedagógus. 

Az intézmény az aulában elhelyezett faliújságon közzéteszi a nevelési tanácsadó címét, telefonszámát és szülői 

értekezleten tájékoztatást ad, hogy a nevelési tanácsadó szolgáltatásai önkéntes alapon, beutaló nélkül is igénybe 

vehetők. 
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Partneri kapcsolatot építünk a gyermekvédelmi munka terén az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi 

Központtal. Az együttműködés a magatartási vagy tanulási nehézséggel küzdő tanulók problémáinak megoldására 

irányul. 

Kapcsolattartó a gyermekvédelmi felelős.  

 

8. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

 

 

Az intézmény általános rendje  
 

 

A főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben a Magyar Köztársaság címerét kell elhelyezni. Az épület lobogózása a 

gondnok feladata. Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: 

 védeni a közösségi tulajdont,  

 megőrizni az iskola rendjét és tisztaságát, 

 takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal, 

 eljárni a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint,  

 betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat, 

 rendeltetésszerűen használni a berendezéseket. 

 

 

Az intézmény nyitva tartása 
 

Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 06.00 órától  22.00 óráig tart nyitva. 

 

A tanulók és szülők hivatalos ügyeiket intézhetik a titkárságon, tanítási napokon:  

hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, 

pénteken 07.30 órától 13.30 óráig. 

 

A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt - eseti kérelmek alapján. 

 

Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett 

szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani! Az intézmény tanítási szünetekben 

ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

 

Az iskola nyitvatartási idejében, amikor tanuló is tartózkodik az épületben az igazgató vagy helyettesei az 

intézményben tartózkodnak, beosztás szerint.  

 

A vezetők  távolléte esetén 

 az intézmény biztonságos működéséért reggel 06.00-06.45-ig a délelőttös portás, este 17.30- 22.00-ig a 

délutános portás felel, 

 a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő, az azonnali döntést igénylő ügyekben: 

- reggel 06.45-08.00-ig a reggeli ügyeletes pedagógus, 

- délután 16.30-17.30-ig a délutános ügyeletes pedagógus, 

- napközben a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus felel. 

 

 

 

A tanév helyi rendje  
 

 

A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: 
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 a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, 

 az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 

 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 

 a vizsgák rendjét (javítóvizsga, osztályozóvizsga), 

 a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein belül, 

 a bemutató órák és foglalkozások rendjét, 

 a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét, 

 tanulmányi kirándulások időpontját, 

 témanapokat. 

 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az 

osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A 

házirendet, a nyitvatartás és az ügyelet időpontjait az intézmény faliújságán ki kell függeszteni, az iskola honlapján meg 

kell jelentetni. A fentiek időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 

A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a tanári faliújságon is meg kell 

jelentetni. 

 

 

 

A tanítási idő 
 

 

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján történik a 

pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

 

 

A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) 08.00 órától 15.30-ig tart.  

 

A délutáni foglalkozások 16.30 óráig vagy 16.45 óráig tartanak. 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc.  

 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására igazgatói engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb 

esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt 

esetben az igazgató és a vezetőhelyettesek tehetnek.  

 

A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 

 

 

 

Az óraközi szünetek 
 

 

Az óraközi szünetek időtartama házirendben szabályozza.  

 

Minden szünet ideje alatt – a tanulók egészsége érdekében – a tantermekben szellőztetni kell.  

A tanulók a második óra utáni szünetet – az időjárás függvényében – az udvaron töltik,  vigyázva saját és társaik testi 

épségére. 

 

Az étkezést lehetőség szerint 11.45 és 14.15 óra között kell lebonyolítani.  

 

Összevont órák az igazgatóhelyettes engedélyével, az óraközi szünet eltolásával tarthatók, de a pedagógus köteles 

felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig. 
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Az intézményi felügyelet rendszabályai 
 

 

Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és 

a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi 

szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott 

ügyeletes pedagógusok és diákok látják el. 

 

Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért a DÖK 

támogató tanár a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti 

terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Az ügyeletes pedagógus feladatait az ügyeleti rend tartalmazza. 

Tanulói ügyeleti rendszer segíti az ügyeletes pedagógusok munkáját, melynek szabályai a házirendben találhatók. 

 

Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás (foglalkozás) előtti és utáni alábbi időszakokra: 

Reggel 06.45 órától  07.30 óráig, 07.30 órától 07.45 óráig. 

Délután  16.45 órától 17.30 óráig pedagógus  felügyel a tanulókra.  

 

A tanulók és  az ügyeletes tanár távozása után a portás felügyeli az épületben tartózkodó bérlők tevékenységét 

(zeneiskola oktatás, sportfoglalkozások). 

 

A tanítás nélküli munkanapokon gyermekfelügyeletet tartunk, ha azt az intézmény tanulói számára írásban igénylik a 

szülők. Az intézményi felügyelet egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza. 

 

 

 

Az intézményi dolgozók munkarendje 
 

 

A vezetők munkarendje 
 

Az intézmény hivatalos munkaidejében (07.30-16.30 óráig) felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Az 

intézmény vezetője és helyettese napi beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait.  

 

Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti 

feladatokat ellátó személyt. 

 

 

Az alkalmazottak általános munkarendje 
 

Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az intézmény vezetője állapítja meg. A 

munkaköri leírásokat az intézményvezető készíti el.  

 

Az igazgatóhelyettesek tesznek javaslatot, − a törvényes munka és pihenő idő figyelembevételével − a napi munkarend 

összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

 

Minden alkalmazottnak és tanulónak be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat és a házirendet 

az intézményben! Az ezzel kapcsolatos képzés az intézmény megbízott munkatársának feladata minden tanév elején. 

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét az intézményi (KSZKI) 

koordinátor állapítja meg, - az intézményvezető jóváhagyásával. Az egyes részlegek alkalmazottainak napi 

munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását.  

Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteni-

ük kell az intézményi (KSZKI) koordinátort. 

 

 

Pedagógusok munkarendje 
 

A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből, valamint a nevelő-oktató 

munkával, és a gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges időből áll.  
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A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg, az 

intézményvezető jóváhagyásával. Írásos kérelemre a tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgatóhelyettesek 

engedélyezhetik. 

 

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel  korábban munkahelyén megjelenni! A reggeli ügyeletet ellátó 

pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban érkeznie. 

 

A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy feladatellátásáról helyettesítéssel gondoskodni 

lehessen! Rendkívüli távolmaradást legkésőbb az 1. tanítási óra megkezdése előtt 10 perccel jelezni kell a vezető 

helyettesnek. Az „anyanapok” igénybevételére is kérelem engedélyezése után kerülhet sor. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülésére a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség szerint - szakszerűen kell 

helyettesíteni. Ennek érdekében a tantárgyi tervet az iskola tanári szobáiban kell tartani! 

 

 

A dolgozók megbízásának és kijelölésének elvei 
 

Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások összeállításának alapelvei: 

 az intézmény zavartalan feladatellátása,  

 a dolgozók egyenletes terhelése,  

 a rátermettség és alkalmasság, 

 a szükséges szakmai felkészültség. 

 

A 3 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást (pl. állandó helyettesítés, pedagógusok kötelező óraszám 

feletti tanítása, munkatervi feladat ellátása, stb.) az intézményvezető adja, az igazgatóhelyettesek javaslatai segítségével. 

Az igazgatóhelyettesek jogosultak alkalmankénti helyettesek kijelölésére. 

 

 

 

 

9. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI 
RENDJE 

 

 

Intézményi védő előírások 
 

 

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: 

 a közösségi tulajdont védeni, 

 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, - az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni, 

 az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, - a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 

 a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 

 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület hátsó bejáratait a portás nyitvatartási időben is köteles zárva 

tartani. Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott tantermeket, 

szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket. 

 

 

A gondnok feladata, hogy az udvar bejárati ajtaja és kapuja zárva legyen, hogy illetéktelen személyek azokon át se 

juthassanak az intézmény területére. A gondnok gondoskodik a zárak használhatóságáról. A bezárt termek kulcsát az 

épület portájára kell leadni. 

Az osztálytermeket  reggel az ügyeletes tanár, napközben az osztályok felelősei nyitják ill. zárják. A szaktantermeket a 

tanítási órát tartó szaktanár vagy az általa megbízott tanuló nyitja és zárja.  

A tantermek zárását tanítási idő után a gondnok, az épület nyitvatartási ideje után a portás ellenőrzi, akiknek feladata az 

elektromos berendezések áramtalanítása is. 
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Az intézményi látogatás rendje 
 

 

Idegenek az épületbe csak az ügyeletes portás kellő tájékozódása után léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a 

látogatott személyt vagy jövetele célját, és az épületben tartózkodás várható időtartamát. 

A meghívott vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéséről a portás telefonon értesíti a vendéglátót. A 

portás a vendégekről köteles dátum szerinti nyilvántartást vezetni. 

 

 

 

Helyiségek használati rendje 
 

 

A közalkalmazottak és tanulók helyiséghasználata 
 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon használhatják, hogy az 

ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha intézményi 

alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől 

írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is csak pedagógus 

felügyeletével használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben 

tartózkodhatnak, - kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy 

engedélyezett diákkör keretében tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával. 

 

 

Szaktantermek használati rendje 
 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a tanműhelyekben, az ebédlőben - jól látható helyen - külön 

helyiséghasználati rendet kell kifüggeszteni. 

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető hagyja jóvá. 

A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza:  

a szaktanterem típusa, neve, 

 a terem felelősének neve és beosztása, - a helyiségben tartózkodás rendje, 

 a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása, 

 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

 

A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermekbe jutáshoz. 

 
 

Berendezések és felszerelések  használata 
 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a teremből, amelynek 

helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem 

felelősének (pedagógus, osztályfőnök) engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - 

oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 

 

Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, eszközt (informatikai eszköz), akkor ezt 

írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell 

aláírni. A kiviteli engedély csak az igazgató és a gondnok együttes aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni 

a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági irodába kell 

leadni és iktatni, másik példánya a gondnoknál marad. A berendezés visszaszolgáltatásakor a gondnoknak meg kell 

semmisítenie a leadott példányt. 

 

 

Karbantartás és kártérítés 
 

A gondnok felelős a tantermek, szaktantermek, előadók, tornatermek és más helyiségek balesetmentes használ-

hatóságáért, és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért. 
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Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a gondnok tudomására hozni. A hibás eszközöket le kell 

adni a gondnoknak a hiba megjelölésével. Újbóli használatbavételről a gondnok tájékoztat. A javíthatatlan eszközöket, 

berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak meg kell 

téríteni. 

 

A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni.   A kár felmérése, után a kártérítés szülővel, 

gondviselővel történő rendezése az osztályfőnök feladata. 

 

 

 

10. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
 

 

Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 
 

 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, az 

iskolaszék, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. 

 

 

Napközi és tanulószobai foglalkozások 
 

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén, a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán kívüli 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, 

terembeosztással együtt. 

 

Az iskola a szülői igényeknek megfelelően 1-4. évfolyamon biztosítja a tanulók napközi otthoni ellátását. A jelentkezést 

szülői aláírással írásban kell jelezni az iskola által készített adatlapon. 

Tanulószoba szervezése elsősorban 5-8. évfolyamon történik. A tanulószoba időtartama: 13:00-16:00. 

 

 

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának 

elvei 
 

A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba, illetve a 

tanulószobába való felvétel. 

A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szülő a szorgalmi időszak utolsó napjáig kérheti. Indokolt 

esetben mód van arra is, hogy a felvételt tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje. 

Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. 

A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni. Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba évközi 

igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha 

azt a gyermekvédelmi szempontok indokolják. A szülő gyermeke tanulószobai felvételét év közben is kérheti. 

Szakkörök 
 

A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően indítja az iskola.  

A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg.  

A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell 

vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért.  

 

 

Diákkörök 
 

Az  iskola tanulói diákköröket szervezhetnek, melyek élén diákvezető áll. A létrehozásának, működésének szabályait a 

házirend tartalmazza. 

 

 

 



 

34 

Énekkar 
 

Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben. Az énekkar 

célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes 

közösségi produkciók létrehozása. 

Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények 

zenei programját. 

 

 

Sportkörök 
 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport megszerettetésére sportköri 

foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a testnevelő tanárok. 

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági foglalkozásokon és versenyeken való részvételre igény 

szerint. 

 

 

Az iskola könyvtára  

 

Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és tanítási napokon nyitvatartási idejében áll a tanulók és a pedagógusok ren-

delkezésére. A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati 

rendje intézkedik. Működési rendjét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzata e dokumentum mellékletét 

képezi. 

 

A pedagógust munkakörével kapcsolatban megilleti az a jog, hogy az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja 

a munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti 

informatikai eszközöket. 

 

 

A differenciált képességfejlesztés  

 

A differenciált képességfejlesztés célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás,amelyet   az igazgató által megbízott pedagógus tart. Az első négy évfolyamon órarendbe illesztett 

időpontban. Az osztályfőnök javaslatára, az arra rászoruló tanulók, kötelező jelleggel veszik igénybe. Az ötödik 

évfolyamtól differenciált foglalkoztatással - egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel - a 

szaktanárok javaslatára történik. 

 

 

 

Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 
 

 

Tehetséggondozó tanulmányi versenyek és sporbajnokságok 
 

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való részvétele kiemelkedő 

teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést 

igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek 

lebonyolításukért. A szervezést az igazgató  irányítja. 

 

 

Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 
 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyek célja  (a pedagógiai program célkitűzései 

alapján): 

 a természet és a hazai kulturális örökség megismerése, 

 a fiatalok közösségi életének fejlesztése. 

 

A kirándulások a munkaterv alapján (évente max. 2 nap), vagy tanítási szünetben szervezhetők. Az osztálykirándulás 

tervezetét (időtartam, útvonal, program, közlekedési eszköz, szálláshely, étkezés módja, létszám, kísérők neve, stb.) 
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írásban kell leadni az igazgatóhelyetteseknek. A kirándulásokat az igazgató engedélyezi a felelős pedagógus 

kijelölésével.  

 

A kirándulások úticélját, programjait az intézményi kirándulási program alapján kell összeállítani úgy, hogy a tanulók a 

teljes tanulmányi idő végére megismerhessék szűk, majd a távoli környezetük nevezetességeit (hazánk valamennyi 

tájegységét). A tanulmányi kirándulások tematikáját az osztályfőnöki tanmenetben kell tervezni.  

 

Szülői értekezleten a szülői közösséggel egyeztetni kell a kirándulás szervezését és a költségkímélő megoldásokat. A 

várható költségekről a szülőket írásban tájékoztatni kell, akik írásban nyilatkoznak a költségek vállalásáról. A tanuló 

szociális helyzetétől, szorgalmától függően a költségekhez az alapítvány hozzájárulhat. 

 

A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához 

szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. 

 

 

Külföldi utazások rendszabályai 
 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos külföldi utazáshoz, - 

amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos rendezvény - az igazgató engedélye 

szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport 

vezetője az utazás előtt legalább két héttel az igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek 

tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, névjegyzékét, 

a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. 

 

 

Kulturális programok látogatása 
 

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor 

szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási időben történő látogatásra az 

igazgató engedélye szükséges. 

 

Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, szakkörök stb.) egyéb rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb 

jellegű rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola 

helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási időt. 

 

 

Tanfolyamok 
 

Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának függvényében. Az iskola 

által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való 

részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő. 

 

 

 

11. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS AZ ÜNNEPÉLYEK 
RENDJE 

 

 

A hagyományápolás, nemzeti ünnepek 
 

 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése 

az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése 

és megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetét mélyíti. Az intézmény egyéb helyi 

hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a tanulókat 

az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

 

Intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi nemzeti ünnepek előtt: október 23-a és március 15-e. 

Megemlékezünk  
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 október 6-án az Aradi vértanúk, 

 november 1-jén a halottakról, 

 november 13-án a magyar nyelv napjáról, 

 február 25-én a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól, 

 április 16-án a holokauszt áldozatairól, 

 június 4-én a nemzeti összetartozásról. 

 

 

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei 
 

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei, az adott tanév programjának függvényében 

 szüreti vigadalom, 

 Luca-napi vásár, 

 bolhapiac, 

 karácsony, 

 farsang, 

 iskolanap, 

 Suligála, 

 a két tanítási nyelvű osztályok tanév végi gálaműsora. 

 

 

 

A hagyományápolás további formái 
 

 

Az intézmény 5 évenként évkönyvet ad ki saját működéséről, a pedagógusokról és a tanulókról, valamint a kiemelkedő 

eseményekről. Az évkönyv anyagának szerkesztésében az iskola pedagógusai és tanulói egyaránt részt vesznek 

Intézményünk iskolarádiót is működtet, melynek műsorát a tanulók közreműködésével és életkori sajátosságaiknak 

figyelembevételével állítja össze az iskolarádióért felelős pedagógus. 

 

 

 

 

12. AZ INTÉZMÉNYI EGÉSZSÉGNEVELÉS  
 

 

Az egészségügyi ellátás 
 

 

Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi intézkedéseket és 

szűrővizsgálatokat tartalmazza. Az intézményvezető és az iskolaorvos közötti szerződéses megállapodás alapján az 

iskola-egészségügyi ellátás a következőkre terjed ki: 

 

 a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, 

 a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése, 

 könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, 

 színlátás és látásélesség vizsgálat, 
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 tüdőszűrés szervezése, 

 fogászati kezelés, 

 egészségügyi felvilágosítás tartása, 

 a konyha, étterem, tornaterem, mosdók, WC-k, egyéb helyiségek egészségügyi ellenőrzése, 

 a beteg tanulók aktuális orvosi kezelése. 

 

A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére a védőnő az intézmény 

hivatalos egészségügyi füzetébe jegyzi be. A kapcsolattartásért felelős igazgatóhelyettes tájékoztatja az aktuális 

egészségügyi ellátásról az érintett osztályfőnököket, akik gondoskodnak osztályuk tanulóinak az orvosi vizsgálaton való 

pontos megjelenéséről. 

 

Az intézmény tanulói az iskolaorvosi rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek, heti 1 alkalommal.  

 

Védőnő fogadja a gyerekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban minden héten, a rendelő ajtaján feltüntetett 

fogadó időben. 

 

Az iskolaorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy az lehetőleg a tanulmányi munkát ne zavarja, és az orvosi 

rendelőben a vizsgálaton csak egy tanuló tartózkódjon. 

 

 

 

Testi nevelés és egészséges életmód 
 

 

Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás  
 

Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot: azon belül egészségfejlesztési 

feladatokat valósít meg.  

Kiemelt feladatként kezeljük - a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében – a szervezett testmozgást, 

tekintettel az intenzív testi fejlődésben levő fiatalkorúak nagy mozgásigényére.  

 

Biztosítjuk 

 a tanulók mindennapi testedzését,  

 a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban, 

 az iskolai sportkör működését, 

 a könnyített és a gyógytestnevelést a rászorulóknak. 

 

A tanulók hetente az órarendbe illesztetten 3 - 5 testnevelés órán vesznek részt.  

 

A testnevelők tömegsport keretében minden nap tartanak testedzéseket.Ezeken az iskola minden tanulója részt vehet. 

 

Az iskolai diáksportkör az iskolai diákönkormányzat részeként működik, melynek munkáját az iskola igazgatója által 

megbízott testnevelő tanár segíti , aki szervezi és lebonyolítja az osztályok közötti sportversenyeket. 

 

Az iskola igazgatója rendszeres kapcsolatot tart az iskola diáksportkör felnőtt vezetőjével. A kapcsolatartás konkrét 

időpontjait és formáit az éves munkaterv tartalmazza. 

 

Csapataink rendszeresen részt vesznek a kerületi diákolimpia versenyein. 

  

A napközi és tanulószobai foglalkozások időszakában is biztosítani kell a tanuló életkorához igazodó játékos 

testmozgást lehetőség szerint a szabadban. Időtartama legalább napi 45 perc. 

 

4-5. évfolyamos tanulóink a kerületi tanuszodában úszás oktatásban részesülnek. 

 

Felső tagozatos tanulóink vízisport oktatásban részesülhetnek ősszel és tavasszal, meghatározott óraszámban. 
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Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés  
 

A tanulók egy részét - egészségi állapota miatt - az iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozásra utalja. 

A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat, 

gyakorlatokat - állapotától függően - nem végez. A testnevelő differenciált foglalkozása biztosítja a megfelelő 

gyakorlatok végzését. 

 

Az iskolaorvos szakorvosi vélemény alapján a tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra utalja. A gyógytestnevelés 

órákat gyógytestnevelő tanár vezeti. Az érintett tanulók számára gyógytestnevelés speciális gyakorlatainak elvégzése 

kötelező. A szakorvos által gyógytestnevelésre utalt tanulók heti egy alkalommal járhatnak a speciális foglalkozásokra. 

A gyógytestnevelési ellátás kötelező egészségvédő alapellátás a rászorulóknak, ezért időpontját az órarend rögzíti. 

 

 

 

Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás 
 

Az intézmény nevelési programjának kiemelt része az egészségnevelés és a környezeti nevelés programja. A program 

részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és a konkrét feladatokat.  

 a testi - lelki harmónia összefüggéseit, 

 az egészséges életmód,  stresszmentes életvezetés jellemzőit, 

 a helyes táplálkozás és a testmozgás jelentőségét, 

 az egészségre ártalmas hatásokat, 

 a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját. 

 

 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágosítást. A védőnő az 

osztályfőnök kérésére felvilágosító előadásokat tart. Az iskolaorvos és a védőnő fogadja, és tanáccsal látja el a tanulókat 

a rendelési időben egyéni problémáikkal kapcsolatban is. Különösen fontos, hogy a tanulók 

 az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, 

stb.), és 

 a szenvedélybeteg állapotról, annak alattomos kialakulásáról az életkoruknak megfelelő módon 

tájékozódhassanak. 

 

 

 

13. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 
díjazás szabályai  

 

 

A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, alkotás felett, amelyet a tanuló kötelezettségének 

teljesítése során vagy a kötelezettséghez nem kötődő feladat megvalósítása kapcsán állított elő. 

 

A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola az adott alkotás vagyoni- vagy tulajdonjogát másra ruházza át. A megfelelő 

díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási 

intézmény állapodik meg. 

 

 

 

14. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS 
SZABÁLYAI 

 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1) q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi 

eljárás részletes szabályai: 
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 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik meg, 

kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a 

kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának 

határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt írásban kell tájékoztatni az elkövetett 

kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges 

kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos 

döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra 

vonatkozóan javaslatot tehet. 

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

jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás 

érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő 

három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság 

tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet, a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző nevelőtestületi 

értekezletet megelőzően ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A fegyelmi bizottság 

tagjai az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelés után – a határozati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet időpontját 

minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

 

 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályai 
 

 
A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53. § (2) bekezdésben szereplő felhatalmazás alapján 

egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése 

alapján a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. 

 

 

Az egyeztető eljárás szabályai 

 

 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet 

elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, vagy kiskorú tanuló esetén a 

szülő egyetért. 

  A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, vagy ha ő 

kiskorú, akkor a szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, és 

tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét. 

 A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban 

jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

 A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés 

iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

 Az egyeztető eljárás időpontját az intézmény igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és 

helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről írásban értesíti az érintett 

feleket. 

 Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény bármely 

pedagógusát felkérheti. A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza. 
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 Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet 

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

álláspontjának közelítése. 

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

vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüggeszti. 

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

lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 

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

és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 

 Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében 

kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető 

legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 

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

ragaszkodik. 

 A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben 

nyilvánosságra lehet hozni. 

 

 

 

 

15. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

 

 

A könyvtár és célja 
 

 

A könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, 

feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egység.  

A könyvtár művelődési jellege miatt valamennyi diák és pedagógus kulturális érdekét, igényeit szolgálja, ezért 

fejlesztése, a könyvtáros munkájának támogatása kiemelt feladat.  

 

A könyvtár minőségi működése nélkülözhetetlen: 

 a megalapozott tudás elsajátításához,  

 a sokoldalú művelődéshez, 

 a fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejődéséhez,  

 a kultúrált magatartás kialakulásához. 

 

 

 

Fenntartás, irányítás, elhelyezés 
 

 

Az iskolai könyvtár az Aquincum Általános Iskola szervezeti keretei között működik. Fenntartásáról a a Klebelsberg 

Intézményfentartó Központ  gondoskodik. 

 

 

A legfontosabb működési feltételek, a működés forrásai  
 

A fenntartó biztosítja a könyvtár számára a rendeltetésszerű működéshez szükséges elhelyezést és a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő számú szakmai személyzetet, valamint a könyvtári gyűjtemény és elektronikus adatbázis 

folyamatos gyarapításának feltételeit. A működéshez szükséges felszerelések, eszközök folyamatos korszerűsítése 
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elengedhetetlen feltétele a feladatoknak. A szolgáltatások mínőségének fenntartásához és fejlesztéséhez alapvető feltétel 

a könyvtáros részvétele szakmai továbbképzéséken és tapasztalatcseréken. 

 

A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához figyelembe kell venni az iskola pedagógiai programjában 

meghatározott dokumentumszükségletet, valamint az ennek beszerzéséhez szükséges összeget. 

A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, hogy, tervszerű és 

folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

 

 

 

A könyvtár alaptevékenysége 
 

 a könyvtár gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkeésre bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásról,  

 tanórai foglalkozások tartása, 

 az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését. 

 

 

Az iskolai könyvtár kiegészítő feldatai különösen: 

 tanórán kívüli foglalkozások tartása, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, 

 közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában megkapják a munkájukhoz 

szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. A pedagógusok munkájuk támogatására a tanáriban illetve az iskolai 

könyvtárban elhelyezett számítógépeket vehetik igénybe.  

 

A tanítási órákon használható laptop és az igazgatóhelyettestől kölcsönözhető a tanítási óra időtartamára. 

 

 

Az iskolai könyvtáros tanár feladatai 
 

 a könyvtár bemutatása, megismertetése, 

 egyéni foglalkozások a tanulókkal, 

 könyvtári foglalkozások, óralátogatások megszervezése, 

 ajánló jegyzékek készítése a nevelők kérésére, önképzésük segítése a nevelők folyamatos tájékoztatása a 

beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és cikkekről, 

 belső továbbképzések előkészítése szakirodalom ajánlásával, 

 szakfolyóiratokból szerzett információk továbbadása, 

 helyi pályázatok szorgalmazása, 

 könyvtárhasználati és könyvtárismertető vetélkedő szervezése, 

 kötelező tanórák megtartása. 
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Könyvtár használati előírások 
 

 

A könyvtár a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási idejében áll a tanulók, pedagógusok és egyéb 

iskolai dolgozók rendelkezésére. A könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók igénybevételéről, kölcsönzéséről a 

bejárati ajtón levő használati rend intézkedik.  

Az iskolai könyvtár dokumentumait 3 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. CD, DVD, video, kazetta: 3 nap. 

A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható. 

 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén annak szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan vagy 

szándékos károkozás esetén, ill. ha a kölcsönzött dokumentumokat az előírt határidőre nem hozza vissza, a megadott 

jogszabályban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. 

 

 

 

A könyvtár szolgáltatásai  
 

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az iskola tanulói és dolgozói ingyenesen vehetik igénybe.  

 

A könyvtár szolgáltatásai 

 

 könyvtárlátogatás, 

 könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése,  

 csoportos használat (könyvtárhasználati órák tanórán és tanórán kívüli, 

 állományfeltáró eszközök használata, 

 irodalomkutatás, bibliográfia összeállítása, 

 internet használat (tanulói gépeken). 

 

Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által használt segédkönyveket a rászoruló tanulók számára egy 

tanévre kölcsönöz. 

 

A könyvtár nyitvatartási ideje a könyvtár bejáratánál található. 

 

 

 

16. A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 
 

 

A tankönyvellátás felelőse 
 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős, aki a szakmai munkaközösségek 

véleményének kikérésével dönt a tankönyvellátás rendjéről.  

 

 

 

A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai 
 

 

Az iskolai tankönyvrendelés általános szabályait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 2001. évi 

XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, valamint a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet szabályozzák. 

 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év 

során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek, ennek megszervezése az iskola feladata. 
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Az iskolai tankönyvrendelés megszervezéséért az intézmény igazgatója és az általa megbízott tankönyvfelelős felel.  

 

Az iskola helyi tanterve alapján a szakmai munkaközösségek minden év január 15-ig választják ki a tantárgyanként 

egységes tankönyveket. A munkaközösségek indokolt esetben módosíthatják tankönyvválasztásukat a felmenő rendszer 

figyelembevételével. Az iskolai tankönyvrendelés összeállítása után a következő tanévre vonatkozó változtatások nem 

lehetségesek. 

 

Az iskolai tankönyvrendeléshez, tartós tankönyvvé nyilvánításhoz ki kell kérni a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat véleményét. 

 

 

 

Az iskolai tankönyvtámogatás  
 

Az iskolai tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt. 

 

 

 

A tankönyvterjesztés felelőse 
 

 

A tankönyvrendelésben, illetve tankönyvterjesztésben résztvevő dolgozóval az iskola igazgatója megállapodást köt. A 

megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 a felelős dolgozó feladatait, 

 a szükséges határidőket, 

 a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét, 

 a felelős dolgozó díjazásának módját és mértékét. 

 

 

 

A tankönyvrendelés egyéb sajátosságai 
 

 

A tankönyvrendelést az iskola a központ egyidejű tájékoztatásával a köznevelés információs rendszerének és a 

Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg 

azzal, hogy: 

 a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, 

 a tankönyvrendelés módosításának határideje június 15. 

 a pótrendelés határideje szeptember 5. (tankönyvrendelés és pótrendelés bármelyike vagy együtt a 

továbbiakban: tankönyvrendelés). 

 

A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján a szakmai munkaközösségek véleményének kikötésével a 

pedagógusok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. 

 

Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés megszervezését és a tankönyvtámogatás megállapítását a hatályos 

jogszabályok alapján, helyi szabályzat szerint végzi. 

 

 

 

 

17. REKLÁMTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYBEN 
 

 

Intézményünkben reklámtevékenységet az igazgató vagy helyettesei engedélyezhetnek akkor, ha az 

 a tanulóknak szól, 
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 az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális 

tevékenységgel függ össze. 

 

 

 

18. AZ ISKOLA DOLGOZÓINAK FELADATA A TANULÓBALESETEK 
MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN 

 

 

Megelőzés 
 

 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai, közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy annak 

veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a Munkavédelmi Szabályzat rendelkezéseit. 

 

Minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épség megóvásával kapcsolatos ismereteket, 

rendszabályokat és viselkedési formákat.  

 

A nevelők tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a 

baleset-megelőzési szabályokat betartani. 

 

Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat.  

Az osztályfőnöknek feltétlenül foglalkozni kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, ismertetni kell: 

 

 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

 a házirend balesetvédelmi előírásait, 

 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkezésekor szükséges 

teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével 

kapcsolatban. 

 

A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók figyelmét. 

A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán, vagy tanórán 

kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba be kell 

jegyezni. 

 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a baleset-megelőzési feladatait a 

Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. 

 

Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) 

keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az 

ellenőrzésbe  bevont dolgozókat a  Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. 

 

Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések 

megtételét Tűzriadó-terv előírásai szerint kell elvégezni. 

 

A tűzriadó-tervben meg kell határozni: 

 a rendkívüli esemény jelzésének módjait, 

 a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét, 
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 a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés, rendfenntartás, biztonsági 

szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése, fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése), 

 az iskola helyszínrajzát, az épület szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, vízszerzési helyekkel, a 

helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály feltüntetésével). 

 

 

 

A tanulóbalesetekkel összefüggő feladatok 
 

 

Az ügyeletet ellátó pedagógus teendője baleset és sérülés esetén 
 

 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul 

meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie a pedagógusnak, ha szükséges orvost kell hívnia, 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell  szüntetnie, 

 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 

 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie. 

 

 

A balesetek, sérülések kivizsgálása, adminisztrációja 
 

Az iskolában történt balesetet, sérülést, az iskola munkavédelmi felelősének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során 

tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeként meg 

kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani. 

 

A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és balesetekről az előírt 

nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy 

példányt pedig át kell adni a szülőnek.  

 

A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

A súlyos balesetet azonnal jelezni kell az iskola fenntartójának. A súlyos balesetek kivizsgálásába legalább középfokú 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 

Az iskola igény esetén biztosítja az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat képviselőjének részvételét a 

tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek 

megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. 

 

 

 

 

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 
 

 

A rendkívüli esemény során alkalmazott szabályok  
 

 

A tanulók szélesebb körét, egy vagy több csoportját érintő rendkívüli esemény alkalmával a helyszínen tartózkodó 

intézményi dolgozó a tanulói balesetekre vonatkozó szabályokat  alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a foganatosított  

intézkedések sorrendjét – a körülmények alapján -  maga állapítja meg. 
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Amennyiben az intézkedésre jogosult (kötelezett) nem képes feladatát ellátni (pl.: maga is megsérült) az érintett tanulók 

közül a hetes (ügyeletes), ennek hiányában a legidősebb értesíti a legközelebbi dolgozót, vagy az iskolavezetést. 

 

 

 

A rendkívüli esemény miatt elrendelt riadó célja 
 

 

A veszély nagyságának ill. a veszélyeztetettek számának alapján az iskolavezetés ügyeletes tagja riadót rendel el, 

melynek célja: 

 a tanulók szervezett evakuálása a veszélyeztetett körzetből, 

 a balesetet szenvedők  szakszerű ellátása, 

 a rendkívüli esemény okának megszüntetése, lokalizálása, 

 a külső-belső segítség megszervezése (az esemény jellegétől függően mentők, tűloltók, rendőrség, stb. 

értesítése) az elbíráslásban közreműködő dolgozók kijelölése, feladatuk meghatározása, 

 foganatosít minden olyan intézkedést, amely elősegíti a veszély leküzdését, 

 A jelentési és kivizsgálási kötelezettségét illetően a tanulói  baleseteknél előírtakat értelemszerűen alkalmazza. 

 

 

A bombariadó sajátosságai 
 

 

A bombariadó rendkívüli eseménynek minősül az alábbi sajátosságokkal. 

 A bombariadót minden jelzés esetén el kell rendelni. (Nincs mérlegelési lehetőség.) 

 Külső segítségként mindig a rendőrséget kell értesíteni, amely a megérkezés után annak elhárításáig jogosult a 

feladatokat megfogalmazni. 

 Az evakuált tanulók felügyeletéről (esetleg hazaküldéséről) – a körülmények mérlegelése alapján – intézkedni 

kell. 

 

 

 

 

20. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE 
 

 

Ellenőrzési célok, területek, értékelés 
  

 

Belső ellenőrzési  célok 
 

A munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy: 

 biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű, és minőségű információt, segítse a vezetői irányítást, a 

döntések megalapozását,  

 jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőknek a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményektől való eltérést,  

 megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, 

 tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, 

 biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi előírások szerinti működését, 

 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosságot.  
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Belső ellenőrzési szabályok 
 

Átfogó az ellenőrzés, ha az adott tevékenység egészére irányul, áttekintő módon értékeli a pedagógiai feladatok 

végrehajtását, azok összhangját.  

 

A célellenőrzés: egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma feltárására irányuló eseti 

jellegű vizsgálat.  

 

A témaellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló, összehangolt összehasonlító vizsgálat. 

Célja az általánosítható következtetések levonása az intézkedések érdekében. 

 

Utóellenőrzés: egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtására, az eredmények 

felülvizsgálatára irányul. 

 

 

A pedagógiai ellenőrzés területei 
 

A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok:  

 a pedagógiai program feladatainak végrehajtása, 

 a helyi tanterv megvalósítása, a tagozatok megfelelő működése,  

 a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,  

 a nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,  

 a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata, 

 valamennyi dolgozó munkafegyelmének  ellenőrzése,  

 a tanulók elméleti, gyakorlati tudásának, képességeinek magatartásának és szorgalmának felmérése, értékelése,  

 a törzskönyvek és a haladási naplók folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése, 

 a túlórák, helyettesítések pontos megállapítása, 

 a nevelőmunka hatékonysága,  

 az osztályozó, a különbözeti és egyéb vizsgák szabályszerű lefolytatása,  

 az iskola berendezéseinek szabályszerű használata,  

 a tanulók egészség- és balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatása,  

 a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 

 a Kormányhivatal által meghatározott ellenőrzések elvégzése.  

 

 

Értékelő (realizáló) megbeszélés 
 

Értékelő megbeszélésen kell megállapítani a vizsgálat tapasztalatait.  

 

A feltárt hiányosságokat, és a kedvező tapasztalatokat is célszerű bemutatni és értékelni.  

 

Az értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni. 

 a hibák és a mulasztások jellegére, 

 a rendszerbeli okokra, 

 az előidéző körülményekre, 

 a felelős személyekre.  

 

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az ellenőrzött tevékenység javítására 

vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő megbeszélésen egyeztetik. 

Az értékelő megbeszélésen részt vesznek: az ellenőrzést végző személyek, az ellenőrzött terület felelős vezetője, és az 

intézményvezető által kijelölt személyek.  
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Az ellenőrzést követő intézkedések  
 

Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős igazgatóhelyettes köteles 

elvégezni..  

 

Intézkedik: 

 a hibák, hiányosságok javításáról,  

 a káros következmények ellensúlyozásáról,  

 a megelőzés feltételeinek biztosításáról,  

 az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról,  

 a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról,  

 a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismerésről.  

 

Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén – igazgatóhelyettesek javaslatára - az intézmény vezetője rendeli el a 

szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást. 

 

 

 

Vezetői és hatásköri ellenőrzés  
 

 

Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége  
 

Az egyszemélyes felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga a működés valamennyi területére 

kiterjed: az összes alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre. Az intézményvezető ellenőrzési 

feladatai: 

 biztosítja az ellenőrzési rendszert: a tárgyi- és személyi feltételeket, 

 határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok összeállítására, 

 megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését, 

 megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket, 

 elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket. 

 

Az igazgatóhelyettesek, középvezetők hatásköri ellenőrzése 
 

A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. A vezetők alapvető feladata a beosztott alkalmazottak 

munkájának és a területnek a folyamatos ellenőrzése. A vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének 

megfelelően megosztottan történik. 

Az intézményvezető, az igazgatóhelyettesek, és a középvezetők (munkaközösség-vezetők, gondnok stb.) ellenőrzései  

lefedik a teljes intézményi működést. A vezetők hatáskörét és ellenőrzési körét munkaköri leírásuk tartalmazza.  

 

 

A vezetői ellenőrzés kiemelt vizsgálati területei 

 a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak betartása, 

 az igazgatói utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása, 

 tanügy-igazgatási, szaktantárgyi, módszertani, statisztikai, számviteli és egyéb belső végrehajtási utasítások 

megtartása,  

 a határidős feladatok teljesítése,  

 az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága, 

 utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogkörök gyakorlása. 
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Az igazgatóhelyettes ellenőrző munkája  
 

Ellenőrzési területe kiterjed teljes hatáskörére, különösen:  

 a jogszabályok, határozatok, a vezetői utasítások betartására,  

 a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére,  

 a pedagógiai program megvalósítására: 

 a nevelési célok és a tantervi követelmények megvalósítására, 

 a tanmenetek minőségére, helyi tanterv szerinti haladásra,    

 a foglalkozások, tanórák eredményességére,  

 a pedagógus viselkedésére: a tanulókkal való törődésre,   

 a felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok ellátására,   

 a tanulói munka, a füzetek vezetésének értékelésére,  

 a pedagógusi ügyelet feladatellátása, pontossága, 

 a határidők pontos betartására,  

 a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre,  

 a gyermekvédelmi munkára,  

 az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére,  

 az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére, 

 a tanügyi dokumentáció vezetésére: 

 a tanulói adminisztráció ellátására, 

 a nyilvántartások, a statisztikák, vezetésére,  

 az értékelések készítésére. 

 

 

A munkaközösség-vezető ellenőrző feladatai  
 

A szakmai munkaközösség-vezető ellenőrzéseit az intézményvezetővel vagy a helyetteseivel végzi. Felelős a 

munkaközösségi tevékenység szervezéséért, a szakmai, tantárgy-pedagógiai irányításáért.  

Segíti: 

 a tanterv színvonalas megvalósítását, 

 a reális követelményrendszer kidolgozását, alkalmazását, 

 a tanmenetek tantervhez igazodó elkészítését, 

 a munkaközösségi munkaterv összeállítását és megvalósítását, 

 tantárgyi és egyéb versenyek megszervezését, és lebonyolítását,  

 tanulmányi, kulturális pályázatok kiírását, elbírálását, a tanulói részvétel segítését,  

 a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, tanfolyamok, stb. színvonalas megtartását,  

 a szertárak fejlesztését, leltározását, selejtezését,  

 a taneszközök karbantartását, rendelési listájának összeállítását, 

 az anyagok célszerű és takarékos felhasználását,  

 a tanügyi dokumentáció és az adminisztráció ellátását: nyilvántartások, statisztikák, értékelések vezetését,  

 a pedagógus munkájával összhangban álló következetes értékelését. 
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21. ZÁRÓRENDELKEZÉS 
 

Az SZMSZ hatálybalépése 
 

Az SZMSZ 2015.11.30. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A 

felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2014. 04.16. napján 

készített (előző) SZMSZ. 

 

Az SZMSZ felülvizsgálata 
 

Az SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha 

módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői szervezet. A 

kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása 

megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

Kelt: Budapest,  2015.11.30. 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 
 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2015.11.29. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen szervezeti és működési 

szabályzat felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: Budapest,  2015.11.30. 

 

 

 

 

 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az iskolaszék 2015.11.29. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy az iskolaszék véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata során, a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

 

Kelt: Budapest,  2015.11.30. 

 

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

iskolaszék képviselője 

 

A szervezeti és működési szabályzatot az intézményi tanács 2015.11.29. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen szervezeti és működési szabályzat 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: Budapest,  2015.11.30. 
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A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2015.11.30. napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás 

mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a 

hitelesítők aláírása.) 

 

 

 

Az SZMSZ vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési 

jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a szervezeti és működési 

szabályzat fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: Budapest, ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

P.h. 

 

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

fenntartó képviselője 

 

(A fenntartói értesítés helye a szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyó határozatról.) 
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Mellékletek 
 

 

AZ ISKOLA KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

 

 

Általános rendelkezések 
 

 

 A szabályzat célja 
 

Jelen dokumentum célja, hogy rögzítse az Aquincum Általános Iskola Könyvtárának (a továbbiakban Könyvtár) adatait, 

a könyvtáros feladatait és jogkörét, valamint a Könyvtár működési rendjét. 

 

 

A Könyvtár alapadatai 
 

Hivatalos név: Aquincum Általános Iskola, Könyvtár 

Rövidített név:  

Akronima: AÁIK 

Székhely: Budapest (Óbuda) Pest megye 

Cím: 1031 Budapest Arató Emil tér 1. 

Levelezési cím: 1031 Budapest Arató Emil tér 1. 

Telefon/Fax: (1) 368-7818, (1) 430-0186 

E-mail: aqui.kvt@gmail.com 

 

A könyvtár jellege: zárt  

 

A könyvtár elhelyezése: az iskola épületén belül, a földszinten helyezkedik el. 

 

 

 

A könyvtár tárgyi és személyi feltételei 
 

Alapterülete: 153 m2  

Helyiségek száma: 5  

Szabadpolcon van az állomány 100%-a 

Egyszerre egy teljes létszámú osztályt tud fogadni.  

Technikai felszereltsége: 4 db számítógép Internet hozzáféréssel; 1 db televízió 

1 főállású Informatikus könyvtáros vezeti. 

A könyvtár használata ingyenes.  

Tanulói létszám: 460 fő 

 

 

 

Története 
 

Az Aquincum Általános Iskola 1985-ben kezdte meg működését, a környező lakótelep felépülésével párhuzamosan. 

1999/2000-ben a Kalászi úti Általános Iskola, majd annak megszűnése után a Platán Könyvtár foglalta el az iskola 

egyik szárnyát.  

 

A könyvtár tényleges kialakítására 2010. október 1-jétől került sor az iskola bal szárnyában. 

Az iskolában ezt megelőzően is működött könyvtár, főállású könyvtárostanárral. 2000-ben, mikor a Platán Könyvtár az 

iskola jobb szárnyába költözött, úgy döntöttek, hogy az iskolai könyvtár épüljön be a Platán Könyvtár állományába. 

2002-ben az iskola és a Platán könyvtár együttműködési megállapodást kötött. Így az iskolai könyvtár állományához a 

közművelődési könyvtár használói is hozzáférhettek, valamint az iskola tanulói és tanárai egy igen nagy állományból 

válogathattak.  

mailto:aqui.kvt@gmail.com
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Az iskolai könyvtárnak azonban könyvtárostanárral is kell rendelkeznie, mivel tantervileg előirt követelmény, hogy 

könyvtárhasználati órákat kell tartani. A Platán Könyvtár pedig, mint közművelődési könyvtár, ezeket az iskolai 

könyvtári feladatokat nem tudta felvállalni. Az iskolai könyvtár megszületését így a Platán Könyvtár is ösztönözte.  

2009-től az iskolai könyvtár állományának feldolgozását a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszerben végezzük. 

 

2010. október 6-án megtörtént az iskolai könyvtár teljes állományának áthozatala a Platán Könyvtárból: becslések 

alapján kb. 5-6000 könyvtári dokumentum (könyvek, tankönyvek, cd-k, videok, kazetták, diaképek, selejtezésre váró 

könyvek is), katalógusszekrény, diavetítő.  

 

 

 

A könyvtár jogállása, fenntartása, felügyelete 
 

Az iskolai könyvtár az Aquincum Általános Iskola szervezeti keretei között működik. Fenntartásáról a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ gondoskodik.  

 

A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az iskola és a fenntartó vállal felelősséget.  

 

Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója és az által kijelölt igazgatóhelyettes ellenőrzi. 

 

Az iskolai könyvtár munkáját szakmai szolgáltatásokkal a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet segíti. 

 

 

 

A legfontosabb működési feltételek, a működés forrásai 
 

A fenntartó biztosítja a Könyvtár számára a rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket és a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő számú szakmai személyzetet, valamint a könyvtári gyűjtemény és elektronikus adatbázis 

folyamatos gyarapításának feltételeit. A működéshez szükséges felszerelések, eszközök folyamatos korszerűsítése 

elengedhetetlen feltétele az alapító okiratban megfogalmazott feladatoknak. A szolgáltatások minőségének 

fenntartásához és fejlesztéséhez alapvető feltétel a könyvtáros részvétele szakmai továbbképzéseken és 

tapasztalatcseréken. 

 

 

 

Iskolai könyvtár gazdálkodása 
 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az iskola a költségvetésében biztosítja. A 

fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához figyelembe kell venni az iskola pedagógiai programjában meghatározott 

dokumentumszükségletet, valamint az ennek beszerzéséhez szükséges összeget. 

A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és 

folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről.  

 

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtáros feladata.  

A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros felelős, ezért csak beleegyezésével lehet a könyvtár 

részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 

 

 

 

A könyvtári bélyegző leírása 
 

Könyvtár állománybélyegzője 

 

Peremén a fenntartó hivatalos megnevezése és székhelye található csillaggal elválasztva: 

 

Általános Iskola Könyvtár* Bp. III., Arató Emil 1.* 

 

A bélyegzőt csak a könyvtárostanár használhatja. 

 

 

 



 

54 

A szabályzat hatálya 
 

 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Könyvtár vezetőjére, valamint a Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

 

 

 

A Könyvtár célja és feladatai 
 

 

A Könyvtár célja 
 

Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, 

tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az 

intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.1 

 

A Könyvtár művelődési jellege miatt valamennyi diák és pedagógus kulturális érdekét, igényeit szolgálja, ezért 

fejlesztése, a könyvtáros munkájának támogatása kiemelt feladat. A Könyvtár minőségi működése nélkülözhetetlen:  

 a megalapozott tudás elsajátításához,  

 a sokoldalú művelődéshez,  

 a fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejődéséhez,  

 a kulturált magatartás kialakulásához 

 a pedagógiai programban és helyi tantervben kitűzött célok megvalósításához. 

 

 

A Könyvtár alaptevékenysége2 

 

 

Alapfeladatai 

 

 A Könyvtár gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása. 

 Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról. 

 Tanórai foglalkozások tartása, az iskola helyi pedagógiai programjának és könyvtárpedagógiai programjának 

megfelelően. 

 Az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, 

 Könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését. 

 

  

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen: 

 

 az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása, 

 a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

 tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

                                                           
1 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
2 Uott. 
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 közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. 

 

 

 

Az állomány gondozása 
 

 

Gyűjteményszervezés 
 

A könyvtár a gyűjteményét a helyi tantervhez és pedagógiai programhoz igazítva fejleszti a pedagógusok és diákok 

igényeinek figyelembevételével. 

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

Gyűjtőkörét az SZMSZ mellékletében található Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza.   

 

 

Gyarapítás 

 Vétel: Vásárlás történhet: online vagy személyes megtekintés útján, a rendelkezésre álló könyvtári 

költségkeretből. 

 Ajándék: csak a gyűjtőkörnek megfelelő dokumentumok bevételezése történik meg.  

 Gyűjtőkörbe nem tartozó művek még ajándékozás útján sem kerülhetnek az állományba. 

 Csere: fölöspéldányok, illetve gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok bocsáthatók cserére. 

 

A szerzeményezés deziderátajegyzék összeállításával történik.  

 

 

Számlanyilvántartás 

 

A számlák kiegyenlítése az iskola gazdasági szakemberének feladata. A könyvek számláiról a könyvtárostanár 

számlamásolatot készít. 

 

 

A dokumentumok nyilvántartásba vétele 

 

A könyvtári állomány nyilvántartásáról az MSZ 3448-78. sz. szabvány rendelkezik. 

Valamennyi, a köznevelési intézmény számára vásárolt dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni. A 

beérkezett dokumentumokat a könyvtárostanár a leltárba vétellel egy időben ellátja a könyvtár állománybélyegzőjével 

és leltári számmal.  

A különböző típusú dokumentumok külön-külön kerülnek nyilvántartásba, leltárkönyvbe. Ezek a következők: 

 könyvek, 

 tankönyvek, 

 tartós tankönyvek, 

 CD, CD-ROM, videó, DVD, 

 brosúrák, 

 kazetták, 

 folyóiratok. 

 

 

Végleges nyilvántartás: Tartós megőrzésre szánt dokumentumok kerülnek ide. (Könyv, Cd, DVD, Cd-ROM, kazetta, 

brosúrák) E dokumentumokat egyedi nyilvántartásba veszi a könyvtáros, melynek formája az egyedi leltárkönyv. 

Folyóiratokról cardex-et vezet.  

 

 

Időleges nyilvántartás: Azon tankönyvek, tartós tankönyvek kerülnek ide, melyeket csak átmeneti ideig használnak az 

iskolában. Formája: csoportos nyilvántartás. 
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Feltárás 

A formai-és tartalmi feltárás a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben történik meg. Ez indokolt esetben 

(gyűjteményes kötet) analitikus feltárás.  

Majd megtörténik a külső-belső szerelés (Cutter-szám).  

 

  

 

Állomány elhelyezése, tagolása 
 

A könyvtári állományt a használói igények alapján tagoljuk. A feldolgozó munka befejezése után a könyvek 

szabadpolcra kerülnek. A teljes állomány szabadpolcon található. 

 

A könyvtárban raktári rendben helyezkednek el a dokumentumok.  

 

A nem hagyományos dokumentumok a médiatárban, különgyűjteményként lettek elhelyezve. 

 

A tankönyvek is különgyűjteményt képeznek.  

 

 

Az állomány tagolása 

 

Állományegységek Rendezés 

Kézikönyvek      

Cutter szám (szakrendi és betűrendi jel) 

ETO 

 

Szépirodalom Betűrendi jel 

Szakirodalom 
Cutter szám (szakrendi és betűrendi jel) 

ETO 

Médiatár Cutter szám 

Tartós Tankönyvek  Cutter szám-ETO 

Brosúrák /Pedagógia gyűjtemény Cutter szám-ETO  

Tankönyvek Osztályok szerint/ azon belül tantárgyak szerint 

 

 

 

A könyvtári állomány feltárása 

 

SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben történik. Az állomány feltárása jelenti a formai és tartalmi feltárást, s ezt 

egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. Raktári jelzettel minden dokumentumot el kell látni. 

 

 

A dokumentumleírás szabályai 

 

Lásd Házi katalogizálási szabályzat 

A bibliográfiai adatfeldolgozás szabályait szabványok rögzítik, ennek megfelelően történik a feltáró munka.  

Gyűjteményes kötetek esetén analitikus feltárást is végezni kell. 

 

Osztályozás 

 

A tartalmi feltárás ETO és tárgyszavazás alapján történik. Szabad tárgyszavakat használunk.  

 

 

 

Apasztás 
 

Tervszerű állományapasztásra akkor kerül sor, ha: 

 a kiadvány tartalmilag elavult, 

 az iskola profilja, pedagógiai programja változik, 

 példányszám egy része feleslegessé vált. 
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Az állományból az alábbi okok miatt kerülnek törlésre dokumentumok: 

 tervszerű állományapasztás, 

 természetes elhasználódás, 

 egyéb vismajor (elháríthatatlan esemény) 

 állományellenőrzés alkalmával mutatkozó hiány. 

 

Ha az olvasó az elveszett dokumentum helyébe ugyanazon mű egy kifogástalan állapotban lévő példányát szerzi be, a 

könyvtár állományában nem történik változás: az azonos, új kiadvány az elveszettnek a leltári számát kapja meg. 

 

 

Törlés 

 

Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok törléséről nem kötelező törlési jegyzőkönyvet vezetni, csak a csoportos 

nyilvántartás rovatában kell a törlést jelezni. Minden egyéb, tartós megőrzésre szánt dokumentum törléséről 

jegyzőkönyvet kell írni, a törlés évének és indokának megjelölésével. 

A fölös példányokat felajánljuk az iskola dolgozóinak, tanulóinak, más könyvtáraknak. A megrongálódott 

dokumentumokat hulladékgyűjtés során az iskola elszállíttatja. 

 

 

Nyilvántartás 

 

Törlési jegyzék számozása: T/szám és évszám (pl. T/18 2013. ami azt jelzi, hogy hanyadik törlési jegyzékről van szó az 

állomány esetén, valamint , hogy melyik évben történt a selejtezés) 

 

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

jegyzőkönyv alapján történik.  

 

A törlési jegyzéken szerepel: leltári szám, db, szerző, cím, ár.  

 

 

 

Állomány védelme 
 

A könyvtárostanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működéséért anyagilag és erkölcsileg is felelős, az 

intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül. 

 

 

A dokumentumok védelmét biztosítja: 

 a nyilvántartásba vétellel, 

 a megfelelő használattal, 

 a leltározással,  

 a nyilvántartásból való kivezetéssel. 

 

 

Az állomány ellenőrzése 

 

A 3/1975 (VII. 17 )KM-PM sz. rendelet szabályozza.  

Mennyiségi felvételt jelent az állományellenőrzés, mely során a gyűjtemény dokumentumait tételesen összevetjük az 

egyedi nyilvántartással.  

Állományellenőrzést az iskola igazgatója rendeli el, személyi változás esetén a könyvtárostanár kezdeményezi. 

 

 

Állományellenőrzés típusai 

 

Jellege szerint: időszaki vagy soronkívüli. 

Módja szerint folyamatos vagy fordulónapi. 

Mértéke szerint teljes vagy részleges. 
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Iskolánkban három évenként kell időszaki leltározást végezni. 

 

Részleges állományellenőrzésre kerül sor vis maior estén. Csak a károsodott állományrészt kell ellenőrizni. 

 

 

Az állományellenőrzés előkészítése 

 

Ütemtervet kell készíteni, ezt a leltározás előtt hat hónappal be kell nyújtani jóváhagyásra az iskola igazgatójához. 

 

Az ütemterv tartalmazza:  

 Leltározás kezdő időpontját, várható befejezési határidejét. 

 Leltározás mértékét, módját, jellegét. 

 Ellenőrzésben résztvevő személyek neveit.  

 Részleges esetén az ellenőrzésre kijelölt állományegység megnevezését. 

 

Ellenőrzés előtti feladatok: 

 Raktári rend megteremtése 

 Nyilvántartások felülvizsgálata 

 Revíziós segédeszközök előkészítése 

 Pénzügyi dokumentumok lezárása. 

 

 
Állományellenőrzés lebonyolítása 

 

A revíziót legalább két személynek kell végezni. Egyszemélyes könyvtár esetén az igazgató köteles állandó 

munkatársról gondoskodni.  

 

Az ellenőrzés módszerei: a dokumentumok és az egyedi nyilvántartás összevetése, számítógépes ellenőrzés. 

 

 

Az ellenőrzés lezárása 

 

Zárójegyzőkönyv készül a revízió végén. Tartalmazza:  

 az állományellenőrzés időpontját, 

 a leltározás jellegét, 

 az előző állományellenőrzés időpontját, 

 a leltározás számszerű végeredményét 

 

Mellékletei:  

 a leltározás kezdeményezése, 

 a jóváhagyott leltározási ütemterv, 

 a hiányzó ill. többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke. 

 

A jegyzőkönyvet a könyvtáros és a megbízott leltározó írja alá. Személyi változás esetén az átadó és átvevő. 

Az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány ill. többlet okait a könyvtáros köteles indokolni. 

A leltározás során megállapított hiányt csak az iskola igazgatójának engedélyével lehet kivezetni az állományból. 

 

 

Az állomány jogi védelme 

 

A könyvtárostanár felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret 

felhasználásáért. A hozzájárulása nélkül, az iskolai könyvtárba más nem vásárolhat dokumentumokat. Tanári vásárlás 

esetén az állománybavétel csak a számla és dokumentum együttes megléte esetén történhet meg.  
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Tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba kell venni. 

 

A könyvtáros felelősségre vonható a dokumentumok és eszközök hiányáért, ha: 

 bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási kezelési használati és működési szabályait; 

 kötelességszegést követett el; 

 a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket. 

 

A kölcsönző, az olvasó anyagilag felel az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokért. 

A tanulók tanulói jogviszonya, és a dolgozók munkaviszonya csak a könyvtári tartozás rendezése után szüntethető meg.  

A szaktanár által tanórára elvitt dokumentumokért a szaktanár anyagilag felelős. 

A könyvtárhoz két kulcs tartozik. Egyik a portán, a másik, mint biztonsági kulcs a titkárságon van. 

 

 

Az állomány fizikai védelme 

 

A könyvtár helyiségeiben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A könyvtárban dohányozni és nyílt lángot 

használni tilos.  

Könyvtárból való távozás előtt a helyiségeket áramtalanítani kell. Kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni a bejáratnál. 

Tűz esetén vizet nem szabad használni. 

Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. Rendszeresen takarítani kell. A dokumentumokat a lehetőséghez mérten 

védeni kell a fizikai ártalmaktól (por, fény, szélsőséges hőmérséklet, stb.) 

 

 

Kölcsönzési nyilvántartások 

 

Gépi kölcsönzés történik a SZIRÉN integrált könyvtári rendszeren keresztül.  

A könyvtár a kihelyezett letétekről lelőhely-nyilvántartást vezet a felelős személy megnevezésével. 

 

 

 

Záró rendelkezések 
 

A nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni az iskolai könyvtár működési 

rendjét, tehát az iskolai könyvtár Működési Szabályzata az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét 

képezi.  

 

A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtárosra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők körére és mindazokra, akik a 

könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek.  

 

A szabályzat gondozása a könyvtáros feladata, aki köteles a jogszabályok változása esetén, valamint az iskolai 

körülmények megváltozása miatt szükséges módosításra javaslatot tenni.  

 

A szabályzatot az iskola igazgatója a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. 

 

A jóváhagyás után lép életbe a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat. 
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 Az iskola könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei 
 

 

 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 
 

 

Az iskolai könyvtár feladata3 
 

Az iskolai könyvtár egyik alapfeladata gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása.  

 

 

Iskolánk gyűjtőkörét meghatározó tényezők 
 

Az Aquincum Általános Iskola nyolcosztályos alapfokú oktatási intézmény. A tanulók többsége a Római úti lakótelepen 

lakik. 2008/2009-es tanévtől kezdődően két tanítási nyelvű oktatás kezdődött meg első osztályban felmenő rendszerben. 

Mivel 2011-ben ökoiskola lettünk, figyelmet fordítunk a környezetvédelmi kiadványok beszerzésére. 

 

Könyvtárunk folyamatosan, tervszerűen, arányosan és válogatva gyűjti a helyi pedagógiai programnak megfelelő 

könyvtári dokumentumokat, a tanulók és pedagógusok igényeinek figyelembevételével. 

 

A könyvtár gyűjtőköre hozzájárul az iskola pedagógiai programjának megvalósításához. 

 

Általános nevelési - oktatási célok4: 

 

 Szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkálatok, és a differenciáltság. 

 Konstruktív életvezetés. 

 A gyermekek megismerőképességének saját tempójuknak megfelelően való fejlesztése. 

 A világ jelenségeinek egységes egészként való szemléletét és átélését biztosítjuk.  

 Etikus gazdasági, társadalmi és környezeti viselkedésmódok megismertetése. 

 Értékközvetítő rendszer.  

 Más népek történetének, hagyományainak, kultúrájának, szokásainak életmódjának megismerését és 

megbecsülését, más kultúrák iránti nyitottságot. 

 Kialakítjuk a kultúrához való alkalmazkodás képességét, részt veszünk a lakótelep kulturális életében. 

 Az intézményi élet minden területén (a szervezeti kultúrában, a kommunikációban, a munkatársak 

bevonásában, a szervezésben, a nevelésben) szorgalmazzuk a minőséget. 

 Több és változatosabb sikerélmény lehetőségét biztosítjuk. 

 Törekszünk arra, hogy az iskolai, az iskolán kívüli élet, a család, s általában minden tényező nevelő hatása 

egyirányú legyen. 

 A gyermekek személyiségfejlesztését és a gyermekközösség kialakítását a szülők közösségével 

együttműködve végezzük. 

 Az iskolai tevékenység szervezését a nevelőtestület elképzelései, a szülők elvárásai, és a tanulók igényei 

szerint valósítjuk meg. 

 Fejlesztjük a képességeket az egyéni különbségek figyelembe vételével.  

                                                           
3 16/1998. (IV.8) MKM rendelet alapján és 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 

4 Aquincum Általános Iskola : Pedagógiai Program [elektronikus dok.]   URL: http://www.aquincum01.hu/  

http://www.aquincum01.hu/
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 A hon- és népismeret tanításának, környezeti nevelésnek, a kommunikációs kultúrának, a testi-lelki 

egészségnek, a tanulás tanításának és a pályaorientációnak valamennyi iskolai tevékenységben helyt adunk. 

 Az eredményes és hatékony tanulás objektív és szubjektív feltételeit a lehetőségek szerint megteremtjük. 

(önképzés, továbbképzés) 

 Humánus magatartásra, segítőkészségre, a gyermekek megértésére inspiráljuk egymást. 

 Alapvető igényünk a szakmai felkészültség, a tudatos tervezés, a tanulók motiválása, a célok 

megvalósításához, a tanulók számára is érdekes, logikus tanítás. 

 Az egyéniségek és a gondolatok prioritását biztosítjuk az életkorok és a beosztások hierarchiája helyett. 

 Fejlesztjük, neveljük magunkat, hogy kedvezően hatni tudjunk környezetünkre. 

 

A gyűjtőkört meghatározó további tényezők: 

 NAT, Kerettanterv, helyi tanterv, 

 EMMI rendelet a szükséges taneszközökről, 

 iskola típusa: általános iskola, 

 nevelési célja: alapműveltség, továbbtanulás. 

 

Az iskolai könyvtár kapcsolatai 

 kerületi iskolák könyvtárai, 

 Platán közművelődési könyvtár, 

 Budapest III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Intézet. 

 

 

 

Az Aquincum Általános Iskola könyvtárának gyűjtőköre 
 

 

Az állományalakítás alapelvei 

 

Főgyűjtőkör: Ahhoz, hogy az iskola a kitűzött céljainak, feladatainak eleget tudjon tenni, a könyvtár megfogalmazza, 

mely területeken gyűjt a teljesség igényével. Ezeken a területeken részletekbemenően gyűjt.  

 

A főgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok: 

 

1. Iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek. 

2. Ajánlott és kötelező olvasmányok. 

3. Iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, tanulmányi versenyekhez, vetélkedőkhöz, pályázatokhoz szükséges 

dokumentumok. 

4. Helytörténeti kiadványok. 

5. Munkaeszköz, tanulási segédletként felhasználható ismeretközlő irodalom. 

6. Szépirodalmi gyűjteményes művek, szöveggyűjtemények. 

7. Könyvtári tájékoztató munkát segítő általános és szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, atlaszok, 

közhasznú információforrások. 

 

Összefoglalva: A tanulók tantárgyi felkészülését, művelődését segítő kiadványok. A pedagógusok szakmai 

munkáját, önképzését segítő dokumentumok. 

 

 

Mellékgyűjtőkör: A tanulók tanulmányait, önképzését, szórakozását segítő dokumentumok. E területeken megengedett 

a válogatás.  

 

A mellékgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok: 

1. Ismeretközlő irodalom, középszintű, a tanult tárgyakban való elmélyülést, tájékozódást segítő irodalom. 

2. Tanítási órákhoz felhasználható információhordozók. 

3. Feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek. 

4. Egyéni művelődést szolgáló igényes szépirodalom. 

5. Pedagógiai módszertani szakirodalom. 
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Az állomány tartalmi, tematikai határai 

 

Itt soroljuk fel azokat az ismeretköröket, melyek a gyűjtőkörbe tartoznak. Minden tudományterületre és oktatott 

tantárgyra kiterjedően gyűjtünk minden könyvtári dokumentumtípust. 

 

 

1.  Ismeretközlő irodalom (kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész) 

 

A gyűjtés terjedelme Beszerzési 

példány 

A gyűjtés 

mélysége 

Alapfokú általános lexikonok és enciklopédiák 1 teljességre 

törekedve 

A tudományok alapszintű elméleti és történeti összefoglalói 1 teljességre 

törekedve 

Életrajzi lexikonok, ki kicsodák 1 teljességre 

törekedve 

Egynyelvű és többnyelvű szótárak, (értelmező szótárak, helyesírási szótár, idegen szavak 

szótára, etimológiai, nyelvtörténeti, szinoníma szótár, tájszótár) 

A tanított idegen nyelv nagyszótára, kéziszótára, kisszótára 

1 

 

 

 

Tanárok által 

igényelt pld.szám 

 

teljességre 

törekedve 

A tantárgyakhoz5 kapcsolódó tudományok segédkönyvei (szaklexikonok, -enciklopédiák, 

kronológia, határozók, fogalomgyűjtemények, középszintű szakirányú segédkönyvek) 

1-5  

teljességre 

törekedve 

 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó szakkönyvek 1-3 válogatva 

A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyag kiegészítését szolgáló ismeretterjesztő 

művek  

1 válogatva 

Az iskola tantervei 1 teljességre 

törekedve 

Pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok 1 válogatva 

Az iskolában oktatott nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelvű segédletek 1 válogatva 

Az iskolának helyet adó település helytörténet, - ismereti formái 1 válogatva 

Az iskolatörténettel, az iskola életével, ifjúsági szervezeteivel, névadójával foglalkozó 

dokumentumok 

1 teljességre 

törekedve 

Munkáltató eszközként használatos művek 1-3 teljességre 

törekedve 

 

 

2. Szépirodalom 

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési 

példányszám 

A gyűjtés mélysége 

Átfogó irodalmi antológiák  1 válogatva 

A helyi tanterv által meghatározott házi és ajánlott olvasmányok 5 tanulónként  1 kiemelt teljességre 

törekedve 

A tananyagban szereplő szerzők válogatott művei 3 teljességre törekedve 

A tananyagban nem szereplő szerzők válogatott művei 1 válogatva 

Nevelő célzattal ajánlható, esztétikai értéket képviselő, de a tananyagban nem 

szereplő klasszikus és kortárs alkotók művei. (regények, versek) 

1 erős válogatással 

Regényes életrajzok, történelmi regények  1-3 erős válogatással 

Az iskolában tanított idegen nyelven a nyelvtudás szintjének megfelelő, 

könnyebben érthető olvasmányok 

1-3 

Tanári egyeztetés 

alapján 

válogatva 

Gyemek-és ifjúsági irodalom, mesék 1-3 válogatva 

 

                                                           
5 Alább kerül részletezésre a tantárgyak neve 
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3. Pedagógiai gyűjtemény 

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési példányszám A gyűjtés mélysége 

Pedagógiai kézikönyvek 1 teljességre törekedve 

Pedagógiai szakkönyvek 1 válogatva 

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalma 1 válogatva 

A műveltségi területek, tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei 1 válogatva 

 

 

4. Könyvtári szakirodalom  

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési 

példányszám 

A gyűjtés 

mélysége 

Könyvtári jogszabályok 1 teljességre 

törekedve 

Könyvtárhasználattan módszertani segédletei , feladatgyűjtemények, óraleírások, 

könyvtárhasználati könyvek 

 

1 teljességre 

törekedve 

Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szakirodalom 1 teljességre 

törekedve 

A feldolgozó munkához szükséges segédletek 

 

1 teljességre 

törekedve 

Általános és tantárgyi bibliográfiák  

 

1-2 pl. erősen válogatva  

 

 

5. Hivatali segédkönyvtár  

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési 

példányszám 

A gyűjtés 

mélysége 

Az iskola irányításával, igazgatásával kapcsolatos jogi, gazdasági 

dokumentumok 

1 teljességre 

törekedve 

Az iskola speciális feladatainak ( pl. gyermek –és ifjúság- 

védelem) ellátásához és intézményeinek (pl. könyvtár) működtetéséhez szükséges jogi és módszertani kiadványok, segédletek, 

szabályzatok 

1 válogatva 

 

 

6. Iskolatörténeti gyűjtemény 

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési példányszám A gyűjtés mélysége 

Az iskola által kiadott évkönyvek 

 

1 teljességre törekedve 

 

 

7. Tankönyvek, segédkönyvek 

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési példányszám A gyűjtés mélysége 

Az iskolában használatos tankönyvek Szükséges pld. teljességre törekedve 

Az iskolában használt tartós használatú tankönyvek Szükséges pld. teljességre törekedve 
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8. Időszaki kiadványok  

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési példányszám A gyűjtés mélysége 

Folyóiratok 1 válogatással 

 

 

9. Nem hagyományos dokumentumok 

 

A gyűjtés terjedelme és szintjei A beszerzési 

példányszám 

A gyűjtés 

mélysége 

A tantárgyak oktatásához felhasználható CD-k, DVD-k, videofilmek, 

oktatócsomagok, hangoskönyvek, kazetták 

1 válogatással 

 

 

Gyűjtőkörbe nem tartozó művek: 

 Kizárólag szórakoztató, irodalmi, zenei alkotások 

 Nem oktatott terület szakirodalmi művei 

 Tartalmilag elavult dokumentumok 

 

Az iskolai könyvtár állományába csak a gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. Gyűjtőkörébe nem tatozó művek 

még ajándékozás útján sem kerülhetnek be az állományba.  

 

 

 

Tantárgyak 

 

Iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek a tanított tantárgyakból elsősorban az alábbi tantárgyak tanításához, a 

pedagógusok szükségleteinek megfelelően, illetve tartós tankönyvként:  

 Magyar nyelv és irodalom 

 Matematika 

 Angol nyelv 

 Természetismeret, Környezetismeret, 

 Fizika, Kémia, Biológia 

 Földünk és környezetünk 

 Művészetek 

 Ének-zene 

 Rajz és vizuális kultúra 

 Hon-és népismeret 

 Etika, ember-és társadalomismeret 

 Történelem és állampolgári ismeretek 

 Informatika, Számítástechnika, Könyvtárhasználat 

 Technika és életvitel, Egészségtan 

 Testnevelés és sport 

 Erkölcstan 

 Osztályfőnöki 
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Nyelvi határok 

 

Magyar és angol nyelvű dokumentumokat gyűjt. Ez alól kivételt képeznek a helyismereti könyvtári dokumentumok, 

mert ott nem lehet nyelvi határt szabni. 

Dokumentumtípusok 

 

1. Könyv:  

Az állomány fő részét, gerincét, a könyvek alkotják. Ez a gyűjtemény legtöbbet használt része. (monográfiák, 

tanulmánykötetek, bibliográfiák, repertóriumok, jegyzőkönyvek, alapszabályzatok, címtárak, adattárak, naptárak, 

fogalomtárak, forgatókönyvek, forráskiadványok, helységnévtárak, kutatási beszámolók, könyvjegyzékek, lexikonok, 

szótárak, enciklopédiák, naplók, statisztikák, számadáskönyvek, compassok, utcanévjegyzékek, életrajzok, 

önkormányzati jelentések, kollektív szerződések, disszertációk, szabályrendeletek, éves jelentések stb.): 

 tankönyv, tartós tankönyv, segédlet. 

 

 

2. Időszaki kiadványok: hetilap, folyóirat, évkönyv: 

 brosúra, 

 kéziratok (pl. pályázatok). 

 

 

3. Audiovizuális dokumentumok: 

 vizuális dokumentumok, 

 auditív dokumentumok (kazetták, cd-k), 

 audiovizuális dokumentumok (VHS, DVD). 

 

 

5. Elektronikus dokumentumok: 

 CD-ROM. 

 

 

6. Egyéb dokumentumok: 

 kéziratok, oktatócsomagok. 

 

 

 

Az állomány gyarapítása 
 

 

Vásárlás 

Ajándék 

Csere 

 

 

A gyarapítás forrásai 

 

A könyvtáros összeállítja a deziderátát a felmért igények alapján.  

 

 

Kurrens gyarapítás forrásai 

 

Ha kereskedelmi forgalomba került 

 

Új Könyvek Állománygyarapítási tanácsadó füzetei. Ebben a legfrissebb kiadványok rövid ajánlóval szerepelnek. 

Évente 26-szor jelennek meg. Emellett rendszeresen átnézésre kerül a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek 

Bibliográfiája. Ez évente 24-szer jelenik meg, s elvileg tartalmaznia kellene az OSZK-nak kötelespéldányként 

beszolgáltatott összes Magyarországon kiadott könyvet és elektronikus dokumentumot.  

Kiadói, terjesztői ajánlatokat, katalógusokat érdemes elektronikusan is figyelni. Erre ad lehetőséget pl. a 

www.konyvkereso.hu, szerzőre, címre, témára kereshetünk, és a találatok között megkapjuk a kiadót, ahonnan 

http://www.konyvkereso.hu/
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beszerezhető a mű. Érdemes kiadói hírlevelekre feliratkozni. A rendszeresen megjelenő Heti Könyvpiac, Új Könyvpiac 

hasábjain nemcsak ismertetőket, de interjúkat is olvashatunk. 

Állandó hírlevél érkezik a Kellotól, Bookline-tól.  

 

Ha nem került kereskedelmi forgalomba 

 

Ilyenkor jó forrásként szolgálnak a helyi periodikák is. A helyben pl. nem hivatásos kiadó gondozásában megjelent 

kiadványokról így is tudomást lehet szerezni. Figyelni kell a rejtett bibliográfiákat, irodalomjegyzékeket. 

 

További forrásként jöhet számításba a fölöspéldány-jegyzékek átnézése. Ez a Könyvtári Intézet honlapján fellelhető. 

 

 

 

Retrospektív gyarapítás forrásai 

 

Antikváriumok kínálatának felkutatása.  

 

 

 

A dokumentum további útja 
 

Miután sikeresen beszerzésre kerültek a kijelölt dokumentumok, az érkezés után ellenőrzésre kerül sor. A könyvtáros 

megnézi, megérkezett-e minden, amit rendelt, és milyen állapotban. Ha szükséges, reklamál. 

 

A könyvtári állomány nyilvántartásáról az MSZ 3448-78. sz. szabvány rendelkezik. 

 

A beérkezett dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátja a könyvtár állománybélyegzőjével és leltári 

számmal. 

 

A dokumentumokat egyedi nyilvántartásba veszi, melynek formája az egyedi leltárkönyv. 

 

A különböző típusú dokumentumok külön-külön kerülnek nyilvántartásba. A következő dokumentumok kerülnek külön 

nyilvántartásba: 

 könyvek, 

 tankönyvek, 

 tartós tankönyvek, 

 CD, CD-ROM, videó, DVD, 

 brosúrák, 

 kazetták. 

 

 

Feltárás 

 

Megtörténik a külső-belső szerelés (Cutter-szám). Majd a formai-és tartalmi feltárás, ez indokolt esetben (gyűjteményes 

kötet) analitikus feltárás.  

A munka befejezése után a könyvek szabadpolcra kerülnek a Gyűjteményben. 

 

 

 

 

Az állományapasztás 
 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, a kettő együtt képezi a gyűjteményszervezés 

folyamatát. 

 

Tervszerű állományapasztásra kerül sor, ha: 

 a kiadvány tartalmilag elavult, 

 az iskola szerkezete és profilja változik, 
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 a használói igény változása miatt a példányszám egy része feleslegessé vált. 

 

 

Az állományból az alábbi okok miatt kerülnek törlésre dokumentumok: 

 tervszerű állományapasztás, 

 természetes elhasználódás, 

 egyéb (elháríthatatlan esemény, tűz- vízkár, bűncselekmény, stb.), 

 állományellenőrzés alkalmával mutatkozó hiány. 

 

Ha az olvasó az elveszett dokumentum helyébe ugyanazon mű egy kifogástalan állapotban lévő példányát szerzi be, a 

könyvtár állományában nem történik változás: az azonos új kiadvány az elveszett leltári számát kapja. 

 

 

A törlés folyamata 

 

Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtárostanár tesz javaslatot a törlésre. 

 

Az állományapasztásnál kivont dokumentumok közül a fölös példányokat felajánljuk az iskola dolgozóinak, tanulóinak.  

A megrongálódott dokumentumokat hulladékgyűjtés során elszállítjuk. 

 

 

 

A kivonás nyilvántartásai 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Tartós megőrzésre szánt dokumentum törléséről jegyzőkönyvet kell írni, a törlés évének és indokának megjelölésével. 

 

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

jegyzőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát: 

 rongált, elavult, fölös példány, 

 megtérített (pénzzel vagy dokumentummal) és behajthatatlan követelés, 

 állományellenőrzési hiány (megengedett vagy normán felüli), 

 elháríthatatlan esemény. 

 

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei a következők: 

 

 törlési jegyzék, 

 gyarapodási jegyzék (megtérített vagy megvett dokumentum). 

 

 

Törlési jegyzék:  

 

Számozása: T/szám és évszám (pl. T/18 2013. ami azt jelzi, hogy hanyadik törlési jegyzékről van szó az 

állomány esetén, valamint , hogy melyik évben történt a selejtezés) 

 

A törlési jegyzéken szerepel: leltári szám, db, szerző, cím, ár.  
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 
 

 

 

A Könyvtárhasználati Szabályzat az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának része. 4 fő része a következő: 

 

1. A használói kör 

2. A könyvtár használatának módja 

3. A könyvtár szolgáltatásai 

4. A könyvtári házirend 

5. Tankönyvek kezelése 

 

 

Használói kör 
 

Az Aquincum Általános Iskola Könyvtára nem nyilvános könyvtár.  

 

Az iskolai könyvtárat  

 az iskola diákjai, 

 tanárai,  

 a pedagógiai munkát segítő közalkalmazottai használhatják. 

 

A könyvtárhasználók a könyvtár szabályait magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják. A könyvtári szabályok 

megsértése esetén a könyvtáros a látogatási, kölcsönzési, helybenhasználati jogokat megvonhatja. 

 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

A könyvtárhasználók adatait (diákok esetén: név, osztály, osztályfőnök neve) a könyvtári nyilvántartáshoz a titkárság 

szolgáltatja. Az esetleges évközbeni változásokról is innen érkezik tájékoztatás. A beiratkozáskor megadott adatokban 

bekövetkezett változásokról a könyvtártag személyesen, a nyitva tartás idejében is tájékoztathat. Az adatokat 

számítógépes integrált könyvtári rendszerben (SZIRÉN) kezeli a könyvtáros. 

 

Tanulói jogviszony és munkaviszony csak a könyvtári tartozás rendezése után szűnhet meg.  

 

 

Használat módja 
 

Helybenhasználat 

 

Az iskolai könyvtár a gyűjteményét úgy alakítja ki, hogy minél eredményesebben segíteni tudja az iskolában folyó 

oktató-nevelő munkát. Ennek érdekében csak helyben lehet használni a kézikönyvtár állományát. 

 

A könyvtárban saját könyvet is lehet használni, de ezt minden alkalommal be-és kilépéskor is be kell mutatni. 

 

 

Kölcsönzés 

 A könyvtárból kölcsönzés nélkül dokumentumokat kivinni TILOS!  

 A kölcsönzés tényét elektronikus formában tartja nyilván a könyvtáros. 

 

A leltári számot, a kikölcsönzött dokumentum címét és szerzőjét, kiadási dátumát és kölcsönzési határidejét rögzíti. A 

kölcsönző személy felelősséget vállal a kikölcsönzött dokumentum épségéért, határidőre történő visszahozásáért. Ha a 

kölcsönzött dokumentumot megrongálta vagy elveszítette, köteles ugyanannak a műnek, ugyanazt a kiadását 

beszolgáltatni, ennek hiányában a könyvtárnak kártérítést fizetni. A kártérítés a dokumentum piaci ára alapján kerül 

megállapításra.  

 

Leltárba nem került dokumentum nem kölcsönözhető. 
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 Kölcsönzés rendje diákoknak 

 

Diákok egyszerre 2 db könyvtári dokumentumot kölcsönözhetnek 3 hét időtartamra. Ez 1-szer hosszabbítható, 

amennyiben nincs előjegyzési listán a könyv.  

 

Tankönyvet egész tanévre kölcsönözhetnek. Tankönyvet visszahozni az utolsó tanítási héten kell. 

 

Kézikönyvek helyben használhatók. 

 

CD, DVD, video, kazetta kölcsönzési ideje 3 nap. 

 

Ha a diák a tanév végéig nem rendezi könyvtári tartozását, a következő tanév elején nem kaphat új tankönyveket addig, 

amíg ezt nem pótolja.  

 

Aki a kikölcsönzött dokumentumokat határidőre nem hozza vissza, a könyvtáros tanártól felszólítást kap. A tartozás 

rendezéséig újabb könyvet nem kölcsönözhet. Amennyiben a tanuló háromszori figyelmeztetés után sem tesz eleget 

kötelességeinek, a legközelebbi felszólítást a gondviselő kapja. Ezen túlmenően az iskolai könyvtár a bírósági 

végrehajtásról szóló jogszabályok szerint jár el. A mindenkori bírósági eljárási díj és az értesítési költség is a 

könyvtárhasználót (a gondviselőt) terheli. 

 

 

Kölcsönzés rendje tanároknak: 

 

A kikölcsönözhető dokumentumok száma legfeljebb 15 db lehet. Ebbe nem tartoznak bele azon könyvek, melyeket 

órára kérnek el a pedagógusok. A kölcsönzés határideje a tanári segédkönyvek (pl. brosúrák, módszertani 

segédkönyvek, kötelező olvasmányok) esetén a tanév vége (utolsó tanítási hét). Tankönyv szintén egész tanévben kinn 

lehet. Egyéb könyvek esetén 3 hét a kölcsönzési határidő. CD, DVD, video, kazetta kölcsönzési ideje 3 nap. 

 

Tanév végén (utolsó tanítási hét) minden kinn levő könyvet vissza kell hozni.  

 

A kézikönyveket ők is a könyvtárban, illetve az iskola területén belül használhatják. 

 

 

Kölcsönzés a pedagógiai munkát segítő közalkalmazottaknak:  

 

Egyszerre legfeljebb 6 db dokumentumot kölcsönözhetnek 3 hétre, mely hosszabítható.  

CD, DVD, video, kazetta kölcsönzési ideje 3 nap. 

 

A könyvtár állománya az iskola tulajdona. Megóvása minden könyvtárhasználónak feladata és kötelessége. A 

könyvekbe írni, rajzolni, azokból lapot kitépni, képeket kivágni TILOS! A rongálóknak kártérítést kell fizetniük.  

 

 

 

A könyvtár szolgáltatásai  
 

 Könyvtárlátogatás 

 Helyben használat 

 Kölcsönzés 

 Tájékoztatás (tájékoztatás a könyvtárhasználat módjáról, a könyvtár gyűjteményéről, tájékoztatás az iskolai 

könyvtárak, a pedagógiai gyűjtőkörű könyvtárak szolgáltatásairól, irodalomkutatás, közhasznú, közérdekű 

tájékoztatás) 

 Csoportos használat (könyvtárhasználati órák) 

 Állományfeltáró eszközök használata 

 Irodalomkutatás, bibliográfia összeállítása  

 Számítógép használat, Internet használat (tanulói gépeken) 

 Előjegyzés 
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Tudnivalók a számítógépek használatával kapcsolatban 
 

 Be kell tartani a netikett előírásait.6  

 Egy gépnél maximum 2 olvasó lehet. A gépnél 30 percig lehet tartózkodni, amennyiben mások is várnak rá. 

Egyébként 45 perc a tartózkodási idő. 

 Az internetről letöltött állományokat a használat után törölni kell.  

 A közízlést és közszemérmet sértő weboldalak látogatása tilos.  

 A számítógép meghibásodását a könyvtárosnak jelenteni kell.  

 A számítógépet csak a könyvtáros kapcsolhatja ki és be. 

 Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni. (háttér, képernyőkímélő, kezdőlap, böngésző, jelszó, rendszer 

beállítások) 

 Tilos a számítógépre szoftvert telepíteni. Engedély nélküli programok törlésre kerülnek. 

 

 

 

Könyvtári házirend 
 

A könyvtárhasználati szabályzatot jól látható helyre kifüggesztik a könyvtárban. A házirend a nyitvatartási időt és a 

könyvtárban való viselkedés legfontosabb szabályait is tartalmazza. 

 

Nyitvatartás 

A tanév rendjéhez alkalmazkodik. A tanítás ideje alatti időszakban, szeptembertől a tanév végéig, tanítási napokon áll 

rendelkezésre. Szünidőben zárva tart.  

 

 

 

 

 

Könyvtári illem 

 

 Kabátot, táskát nem szabad behozni, azt az előtérben kell hagyni. 

 A könyvtár tereiben tilos az étkezés. 

 A kulturált viselkedés általánosan szokásos normáit kell követni. 

 A könyvtár berendezéseit, dokumentumait rendeltetésszerűen kell használni. Azok épségére valamennyi 

olvasónak kötelessége vigyázni. 

 Őrjegyet kell használni a könyvtári rend megőrzése érdekében! 

 Ha az iskolának a tanuló kárt okoz, az intézmény vezetője kivizsgálja a károkozás feltételeit, és a tanuló szülei 

felszólítást kapnak a kár megtérítésére. A kártérítés a könyvtári dokumentumokon túl, vonatkozik a könyvtár 

eszközeire, berendezési tárgyaira is.  

 

 

Tankönyvek kezelése 
 

Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a tankönyvellátás rendjét. 

 

                                                           
6 Forrás: Netikett: A viselkedés (íratlan) szabályai az Interneten URL: http://www.mlbe.hu/netikett.htm (letöltés dátuma: 2010. 

november 1.) 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

De. 8:00-12:00  8:00-12:00  8:00-12:00 

Du.  12:30-16:00 12:30-15:30 12:30 –16:00 12:00-15:00 

http://www.mlbe.hu/netikett.htm
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A 2001. XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről meghatározza, hogy a tartósan beteg, a fogyatékos, a nagycsaládos 

és a gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók számára az iskolának ingyenes tankönyvet kell biztosítani. A 

szükséges igazolásokat a szülő köteles benyújtani.  

 

2013. szeptember 1-től a köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése értelmében az elsőtől a nyolcadik évfolyamig a 

tankönyvellátás térítésmentessé válik.  

 

A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló 

számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. 

 

Az iskolai könyvtár az állam által biztosított ingyenes tankönyveket, a munkafüzetek kivételével, könyvtári állományba 

veszi, különgyűjteményként kezeli, és a tanuló rendelkezésére bocsátja. 

 

 

A tankönyv és tartós tankönyv kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 

 

Az iskola minden tanévben a tankönyvrendelést megelőzően felméri az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényt. 

Ingyenes tankönyvet az iskola könyvtárából egy tanévre kölcsönözhet.  

 

 

Tartós az a tankönyv7: 

 Melyet tankönyvvé nyilvánítottak és nem tartalmaz a könyvbe bejegyzést igénylő feladatokat.  

 Alkalmas négy éven keresztül történő használatra. 

 Megfelel a nyomdai követelményeknek.  

 

 

Tartós tankönyvek nyilvántartása 

 

Dokumentumtípusonként egyedi nyilvántartás.  

 

Időleges brosúra8 nyilvántartás (3/1975 KM-PM rendelet) azon tartós tankönyvekről , amelyeket a tanulók a 

könyvtárból tartós használatra kölcsönözhetnek. 

 

A könyvtári állományba került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetőek.  

 

 

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje 

 

Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén : max. 4 év. 

 

Egy évfolyamon használt esetén: szeptember 1-június 15. 

 

Selejtezésről jegyzőkönyv készül. 

 

 

Kártérítés iskolai tulajdonú tankönyv esetén 

 

A 2007. évi XCVIII. Tv. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII.tv. módosítása rendelkezik a kártérítésről: 

Meg kell téríteni a tankönyv árát:  

 ha elveszett, 

 megrongálódott. 

 

Nem kell megtéríteni, ha a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származik az értékcsökkenés.  

 

Az intézményi SZMSZ valamint a Könyvtárhasználati Szabályzat /Házirend szabályozza  

 a tankönyvkölcsönzést. 

                                                           
7 Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II.28) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről 
8 Számítógépes, csoportos nyilvántartás. Alapja a tankönyvátvételi lap, az iskolai tankönyvrendelés szerint. 
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 a tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálódásával okozott kártérítést. 

 kártérítés mérséklésének, elengedésének feltételeit. 

 

 

 

A tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés szabályozása 
 

Az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés rendje: 

(2007. évi XCVIII. tv. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII.tv. módosítása) 

 

Kártérítés 

 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Elvárható tőle, 

hogy az általa használt tankönyv tanulmányai befejezéséig használható állapotban legyen. 

 

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:  

 Az egy év tényleges használat9 után  legfeljebb 25%-os, 

 két év tényleges használat után legfeljebb 50%-os, 

 három év tényleges használat után legfeljebb 75%-os, 

 négy év tényleges használat után 100%-os lehet. 

 

Az elhasználódás mértékének megállapítása a könyvtárostanár feladata. Vitás esetekben az igazgató szava a döntő. 

 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával 

okozott kár megtérítésére köteles. 

 

A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és 

szociális helyzete indokolja. 

 

Az igazgató dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában. 

 

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

átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

 az első év végén a tankönyv árának 75%-t, 

 a második év végén a tankönyv árának 50%-át, 

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25%-t. 

 

Amennyiben a tanuló meg kívánja vásárolni a könyvtártól az általa használt tankönyvet, az avulás mértékének 

megfelelő áron teheti azt. 

 

 
 

 

                                                           
9 Tényleges használat: a könyvet rendszeresen, a tanórai felkészüléshez használja a támogatott tanuló.  
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AZ ISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

 

Feladatkör, beosztás: könyvtáros  tanár 

 

Munkavégzés helye: Aquincum Általános Iskola 

 

Heti munkaidő: 40 óra 

 

Munkaidő beosztás: órarend és munkaterv szerint részben rugalmas. A kötött munkaidőből (32 óra) 22-26 óra a 

nyitvatartásra, könyvtári órák tartására fordítandó, a kötött munkaidő 6-10 óráját 70-30 %-os felosztásban lehet 

felhasználni 4,2-7 óra fordítandó zárva tartás mellett belső könyvtári munkákra, 1,8-3 óra iskolán kívüli feladatok 

ellátására.  

 

Munkaviszonyt érintő szabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 SZMSZ 

 Házirend 

 Közalkalmazotti szabályzat 

 

Kötelességek. A feladatkör részletes leírása 

 

Az intézményben folyó nevelő- oktatómunka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő könyvtári szolgáltatás 

nyújtásával. 

 a könyvtári dokumentumok folyamatos feldolgozása, helyi adatbázis megteremtése   (Szirén program) 

 könyvtári foglalkozások, óralátogatások megszervezése, 

 ajánló jegyzékek készítése a pedagógusok kérésére, önképzésük segítése, a pedagógusok folyamatos 

tájékoztatása a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és cikkekről, 

 belső továbbképzések előkészítése szakirodalom ajánlásával, 

 szakfolyóiratokból szerzett információk továbbadása, 

 helyi pályázatok szorgalmazása, 

 könyvtárhasználati és könyvtárismertető vetélkedő szervezése, 

 kötelező tanórák megtartása első félévben a Platán könyvtárban. 

 munkájáról félévenként írásban beszámol az iskolavezetőség által kiadott szempontok alapján, 

 a könyvtár bemutatása, megismertetése, 

 egyéni foglalkozások a tanulókkal. 

 

Kiegészítő információk 

 

Anyagi felelősséggel tartozik az iskola felszerelési tárgyainak épségéért, a rábízott tárgyak, eszközök szabályos 

kezeléséért. 

 

Munkavégzése során köteles a munkavédelmi szabályokat betartani,. 
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 KATALOGIZÁLÁSI SZABÁLYZAT 
 

 

A katalogizálás a Szirén integrált könyvtári rendszer alkalmazásával történik. A Könyvtár csak elektronikus katalógust 

épít, amit online is elérhetővé tesz felhasználói számára az aquilibri.blogspot.com könyvtári blogoldalon keresztül, 

valamint a Szirén weblapján keresztül.  

 

 

A katalógus védelme 
 

Az elektronikusan tárolt katalógus védelme érdekében a katalogizálásra használt szoftverben tárolt adatokat minden 

munkanap kezdetén (online kapcsolat zavartalan működése esetén) fel kell tölteni a szolgáltató által üzemeltetett 

szerverre, majd a munkanap végén az adatokat külön adathordozóra kell menteni. 

 

A háziszabályzat elkészítésének alapja a SZIRÉN kézikönyv. Ez segítséget nyújt a hatályban lévő szabványok 

szerinti bibliográfiai rekordok elkészítéséhez. 

 

A Szirén célja a legkülönfélébb dokumentumok teljes körű leírásának kölcsönzésének és visszakereshetőségének a 

biztosítása, a Szirén Központi Lelőhely Adatbázis folyamatos építése. 

A dokumentumok öt nagy csoportját különbözteti meg, melyeknek külön beviteli képet terveztek.  

 

Ezek: 

 könyv és könyv jellegű dokumentumok (K) 

 audiovizuális dokumentumok (V) 

 hangzó dokumentumok (H) 

 cikkek (C) 

 folyóiratok (F) 

 

 

Feldolgozás 

 

A könyvek feldolgozását bibliográfiai leírásokat tartalmazó adatbázisok segítik. Ezek: 

1. Szirén adatbázis 

2. KELLO 

3. Z39.50-es adatbázisok  

 

A könyveket, az  audiovizuális, és a hangzó anyagokat formailag azonos adatbeviteli képernyő segítségével kell 

feldolgozni.  

Az adatbázisokból ISBN, vagy főcím alapján lehet dokumentumokat előhívni és honosítani. A program 

megkülönbözteti az egy- ill. többkötetes műveket (nem tévesztendő össze a sorozat és a többkötetes mű!). Az 

adatbázisból való honosításkor az egy- ill. többkötetes adatbeviteli képernyőt előzetesen helyesen kell kiválasztani. Az 

adatbázisból előhívott dokumentum bibliográfiai leírását a saját példány adataival, valamint a példány megjegyzéssel, 

ETO számokkal, tárgyszavakkal egészítjük ki.  

 

Ha a könyv még nincs meg feldolgozva a Szirén, vagy KELLO adatbázisban, magunk készítjük el a dokumentum 

leírását.  

 

 

Általános szabályok  
 

Leltári szám 

Minden dokumentumról készült rekordnak adunk egy leltári számot. Maximum négy betűs betűjelzet után maximum 9 

jegyű szám és további maximum 3 jegyű törtrész következhet. A törtrész előtt pont (.) áll. 

 

Betűjelzet 

Leltári szám betűjelzete: A-Z nagybetűkkel. Hossza maximum négy betű. A betűjelzet a dokumentum típusát is 

meghatározza. A betűt nem tartalmazó leltári számok az alaptípusú könyvekhez tartoznak. 
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A dokumentumoknak - a cikkek kivételével - kötelezően van leltári száma. A dokumentumtípusokat meghatározó 

szabadon választható betűjelzeteket a program használatbavételekor kerültek definiálásra. Házilag használt jelzetek: 

 

dokumentumtípus Leltári szám betűjele Példa 

könyv nincs 120 

Audiovizuális dok. C C120 

folyóirat F F120 

brosúra B B22 

tankönyv A A1 

Tartós tk T T1 

Kazetta K K33 

cikk CK  

 

 

Példányadatok 

 

Példányadatoknak nevezzük a bibliográfiai leírásban a dokumentumra vonatkozó egyedi adatokat. Ezek: 

 leltári szám, 

 lelőhely, 

 raktári szakjelzet, 

 cutter szám, 

 beszerzési mód, dátum, ár, 

 dokumentum státusza, 

 példány megjegyzések (kiegészítve a Szirén adatbázis megjegyzéseit), 

 saját tárgyszavak, ETO jelzetek, 

 speciális adatok, 

 beszerzési forrás. 

 

Az ISBN szabványnak megfelelő leírások többféle formátumban is megjeleníthetők. (MARC, UNIMARC, MARC21). 

A példányadatok és a szabványos bibliográfiai rész együttesen alkotják a dokumentum teljes leírását. 

 

Amikor egy dokumentum rögzítésre kerül, akkor az, az élő állomány része lesz. Egy élő dokumentum törléskor nem 

tűnik el az adatbázisból, hanem átkerül a törölt dokumentumok közé. Az itt lévő dokumentumok leltári számai nem 

adhatók ki újra. 

 

Könyvek és más dokumentumok adatainak rögzítése  

Az adatmezők kitöltése történhet közvetlen adatbevitellel vagy történhet honosítással.  

A honosítás azt jelenti, hogy vagy a Szirén központi adatbázisában, vagy a KELLÓ adatbázisában található 

dokumentum leírásokat használjuk fel adatrögzítésre. 

Az első mezőbe - ez egyköteteseknél a leltári szám mező, többköteteseknél a kötetjelzés - ponttal kezdve beírjuk a 

névelő nélküli főcímet (annak egy részét), vagy az ISBN számot. Ezzel behívjuk az adatokat.  

 

Többkötetes dokumentum feldolgozása:  

A többkötetes művek esetén először a közös adatokat kell rögzíteni, melyeket csak egyszer kell felvinni, még akkor is, 

ha a műből több példánnyal rendelkezünk. A közös adatokhoz rendeljük hozzá a kötetek leírását. 

A közös adatok leírása után következnek a kötetadatok.  A közös adatok és a kötetleírások között a kapcsolatot a közös 

azonosító biztosítja. Az 1974 utáni könyvekben ez a közös ISBN szám legyen, a régebbieknél valamelyik első kötet 

példány leltári számának egész része. 

 

Kötetleírásnál a leltári szám kitöltése kötelező. Két dokumentum nem kaphat azonos leltári számot. 2012-től a 

többkötetes könyvek külön-külön leltári számon szerepelnek. (Nem pontozásos rendszer.) 

 

Analitika rögzítése 

Gyűjteményes kötetek esetében, a kötetben található művek feltárására analitikus feltárást alkalmazunk, a kötetben 

szereplő művek gyorsabb visszakereshetősége érdekében.  

Egy dokumentumhoz tetszőleges számú analitika tartozhat. Az analitika leírásakor meg kell adni annak a 

forrásdokumentumnak a leltári számát, amihez tartozik. 

 



 

76 

Időszaki kiadványok (folyóirat rögzítés) 

Miután a folyóiratok leltári számot kaptak, rögzítésre kerülnek a Szirénben. A folyóirat rögzítésekor megadjuk a 

folyóirat leltári számát, ISSN számát, a folyóirat címét, a folyóirat számozási adatait (évfolyam, szám, év, hó, nap) és 

tárgyszavait. Folyóirat akkor kölcsönözhető, ha leltári számmal van ellátva. 

 

Cikk rögzítése:  

A cikkek rögzítésekor leírjuk a cikkre vonatkozó adatokat, valamint megadjuk a folyóirat adatait, amelyben a cikk 

megtalálható. A cikk nem többszörözhető meg, leltári számot nem kell megadni, de a leltári szám mezőben a 

betűjelzetet igen. Ezt CK-val jelöljük. A leltári szám betűjelzete mellett tehát megadjuk a cikk címét, szerzőjét, a 

folyóirat címét, és számozási adatait (évfolyam, szám, év, hó, nap), ISSN számát, valamint a fontosabb tárgyszavakat.  

 

Könyvek adatai:  

 

Leltári szám mező: kötelező 

Rsz mező: Raktári jelzeten belül = szakrendi jel: kitöltése ismeretterjesztő művek esetén kötelező. 

Csz mező= betűrendi jel: kötelező 

Címadatok mező: Kötelező: Az adatbevitel történhet a mezőbe történő adatok közvetlen bevitelével, vagy a segítő 

menüpontok használatával. Közvetlen adatbevitel esetén a beírt adatokat az ISBN szabványnak megfelelőn kell bevinni. 

(Pl. következő: főcím = párhuzamos cím : alcím ; második főcím = második párhuzamos cím : második alcím stb.) 

 

Azonos címadatoknál ellenőrizni kell, hogy valóban minden adat egyezik-e és amennyiben igen, válasszuk a többes 

példányok bevitele lehetőséget, hogy ne duplázzuk meg feleslegesen a bibliográfiai rekordot.  

 

Szerzőségi közlés: Kötelező. Közvetlen adatbevitel esetén a beírt adatokat az ISBN szabványnak megfelelőn kell 

bevinni 

A cím és a szerzők között lévő / jelet nem kell megadni a címleírásban. 

Több szerző több műve esetén a címadatokban a főcímeket ; el kell elválasztani, a szerzőknél a különböző művek 

szerzőinek elválasztásához javasoljuk a : alkalmazását. Ha ez nem megy, akkor analitikus leírást alkalmazunk.  

 

Rendszavak: kötelező  

A szerzők névváltozatait nem kell felsorolni, arra az állománykarbantartás-adatkapcsolatok-névváltozat menüpont ad 

lehetőséget. 

 

Kiadásra vonatkozó adatok:  

Csak a minden kétséget kizáróan az adott kiadásra vonatkozó szerzőségi adatot szabad itt felsorolni. 

 

Lelőhely: kötelező  

Alkalmazott lelőhelykódok:  

Angol nyelvű könyvek : A 

Brosúrák: B 

Folyóiratok: Folyóirattár: 

Kézikönyvek: Kézi 

Meséskönyvek: Mesék 

Szépirodalom : Sz 

Szakirodalom : Szak 

Tankönyvek: Tk 

 

  

Megjelenés: kötelező. Szerkezete: megjelenés helye : a kiadó neve, a megjelenés éve  

Az adatok ismételhetők, minden esetben ki kell tenni a központozó jeleket. 

 

Terjedelem: kötelező  

Szerkezete könyveknél: oldalszám : ill. ; méret + melléklet (oldalszám : ill. ; méret)  

Többkötetes közös adatainál: a kötetek száma, utána a minden kötetre vonatkozó adatok. (Pl. 3 db. ; 20 cm) 

Hang-, audiovizuális dokumentum:db, min, sec. 

 

Sorozat: kötelező, ha a mű valamely sorozat tagja  

Szerkezete: (sorozat főcíme = párhuzamos címe : alcíme / szerzőségi közlése, ISSN-je ; sorozati szám) 

 

ISBN: kötelező, ha van a dokumentumnak ISBN száma. A dokumentumon feltüntetett ISBN számot kell megadni 10, 

vagy 13 hosszúságban. Amennyiben a dokumentumon feltüntetett ISBN láthatóan hibás és tudjuk a jó ISBN-t, akkor itt 

a jó ISBN-t adjuk meg. 
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Beszerzési mód: kötelező 

Kötelezően a - „v” vásárolt, „c” csere, „a” ajándék, „k” köteles, „e” egyéb - karakter valamelyike. 

 

Beszerzési dátum: kötelező 

Beszerzési dátum éééé.hh.nn. formában 

 

Tárgyszavazás, tartalmi feltárás:  

Vesszővel elválasztva gyakorlatilag tetszőleges számú tárgyszót adhatunk meg. Az összetett tárgyszavakat  több 

tárgyszóként kell megadni a hatékonyabb visszakereshetőség miatt. (Pl. "felvidéki magyar irodalom a 18. században" 

helyett "magyar irodalom,Felvidék,18. sz.") 

 

 

 

Társzavazás szabályai 
 

A tárgyszavak kiválasztását az állomány összetétele, a használói igények, a tananyag határozza meg. Iskolánk, 

ökoiskola révén, az ökológia, természetismeret területén több tárgyszót használ. Ezen a területen mélyebben is 

tárgyszavaz.  Pl. van rovarok tárgyszó és azon belül csótány, szitakötő stb.  

 

A tárgyszórendszer nem tartalmazhat:  

 Személyneveket 

 Testületek neveit 

 Történelmi események neveit 

 Földrajzi neveket (kivéve országnevek és kontinensek nevei) 

 

Saját névvel rendelkező történelmi események beépítendők a tárgyszórendszerbe.  

 

A tárgyszavak főnévi alakban és egyes számban szerepelnek.  

Kivételek a gyűjtőfogalmak: pl. algák, állatvédők stb. 

 

 

Összetett tárgyszavak:  

Ha a tárgyszó jelentése pontosításra szorul , el kell látni értelmezővel a tárgyszót. Pl. mese – afrikai, mező – fizika  

 

A fogalomhoz tartozó szinonimák közül a legismertebbet használjuk.  

 

A többtagú tárgyszavakat mindig természetes sorrendben használjuk. Pl. nukleáris energia és nem energia-nukleáris 

 

 

Tankönyvek tárgyszavazása: 

Tankönyvek esetében tárgyszóként adjuk meg a tantárgyat, amelynek keretében az adott tankönyv használatra kerül, 

illetve jelöljük meg az osztályt úgy, hogy arab számmal írjuk le az adott évfolyamot (az arab számot pont követi). Pl. 5. 

osztály. Továbbá adjuk meg a tankönyv használati jellegét leíró tárgyszót a következők egyikével: „tankönyv”, 

„munkafüzet”, „feladatgyűjtemény” 

 

 

 

Kölcsönzési nyilvántartás adatai 
 

Kölcsönzők részéről: törzsszám, név és osztály alapján történik a nyilvántartás. Ezeket az adatokat év elején az iskolai 

titkárság küldi, de az év közbeni változásokról is innen tájékoztatnak.  

 

Kölcsönzéskor a Szirénben a leltári számot rögzítjük, ezzel behívjuk a kölcsönzött dokumentum adatait, valamint a 

rendszer a beállításoknak megfelelően megadja a kölcsönzési határidőt. A kölcsönző személy felelősséget vállal a 

kikölcsönzött dokumentum épségéért, határidőre történő visszahozásáért. Ha a kölcsönzött dokumentumot megrongálta 

vagy elveszítette, köteles ugyanannak a műnek, ugyanazt a kiadását beszolgáltatni, ennek hiányában a könyvtárnak 

kártérítést fizetni. 

 

Leltárba nem került dokumentum nem kölcsönözhető! 
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Selejtezési jegyzékek kezelése 
 

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

jegyzőkönyv alapján történik. (Jelölése: pl . T/18 2013. ami azt jelzi, hogy hanyadik törlési jegyzékről van szó az 

állomány esetén, valamint , hogy melyik évben történt a selejtezés) 

 

A törlési jegyzéken szerepel: leltári szám, db, szerző, cím, ár. 
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     24     FÖLD| 

     1     FÖLD KELETKEZÉSE| 

     2     FÖLD NAPJA| 

     4     FÖLDÖNKÍVÜLIEK| 

     46     FÖLDRAJZ| 

     3     FÖLDRAJZI NEVEK| 

     5     FÖLDRENGÉS| 

     2     FÖLDRÉSZEK| 

     8     FŐNÉV| 

     5     FŐVÁROS| 

     1     FŐVÁROSOK| 

     9     FRANCIA FORRADALOM| 

     1     FRANCIA IRODALOM| 

     1     FRANK BIRODALOM| 

     1     FRANKOK| 

     2     FÚVÓSOK| 

     1     FÚVÓSZENEKAR| 

     16     FÜGGVÉNY| 

     3     FÜGGVÉNYEK| 

     1     FÜL| 

     2     FÜLEMÜLE| 

     1     FÜLESBAGOLY| 

     3     FŰSZEREK| 

     2     GALAXIS| 

     3     GAZDASÁG| 

     6     GENETIKA| 

     5     GEOLÓGIA| 

     20     GEOMETRIA| 

     4     GEPÁRD| 

     1     GEPIDA| 

     2     GERGELYJÁRÁS| 

     1     GERMÁN 

TEREMTÉSTÖRTÉNET| 

     2     GESZTUSOK| 

     1     GETTÓ| 

     1     GÉMEK| 

     4     GLADIÁTOROK| 

     1     GLECCSER 

     2     GLOBALIZÁCIÓ| 

     8     GOMBÁK| 

     10     GONDOLKODÁS| 

     4     

GONDOLKODÁSFEJLESZTÉS| 

     2     GÓLYA| 

     9     GÓTIKA| 

     2     GÓTIKUS MŰVÉSZET| 

     1     GÓTOK| 

     5     GÖRÖG| 

     1     GÖRÖG DRÁMÁK| 

     1     GÖRÖG FILOZÓFUSOK| 

     1     GÖRÖG HŐSÖK| 

     1     GÖRÖG IRODALOM| 

     2     GÖRÖG ISTENEK| 

     2     GÖRÖG KULTÚRA| 

     3     GÖRÖG MITOLÓGIA| 

     2     GÖRÖG MÍTOSZOK| 

     2     GÖRÖG MONDÁK| 

     8     GÖRÖG MŰVÉSZET| 

     1     GÖRÖG ORVOSLÁS| 

     2     GÖRÖG REGÉK| 

     1     GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚ| 

     3     GÖRÖGORSZÁG| 

     9     GÖRÖGÖK| 

     1     GŐTE| 

     2     GRIMM MESÉK| 

     1     GRÖNLAND| 

     4     GYERMEK| 

     1     GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI 

IRODALOM| 

     1     GYERMEKBÉNULÁS| 

     1     GYERMEKBŰNÖZÉS| 

     6     GYERMEKDALOK| 

     2     GYERMEKEK JOGAI| 

     69     GYERMEKIRODALOM| 

     1     GYERMEKÍRÓK| 

     37     GYERMEKKÖNYV| 

     3     GYERMEKLEXIKON| 

     8     GYERMEKLÉLEKTAN| 

     2     GYERMEKNAP| 

     2     GYERMEKNEVELÉS| 

     1     GYERMEKNYELV| 

     2     GYERMEKPSZICHOLÓGIA| 

     1     GYERMEKRAJZ| 

     14     GYERMEKREGÉNY| 

     1     GYERMEKSAJTÓ| 

     14     GYERMEKVERS| 

     5     GYERMEKVERSEK| 

     5     GYERMEKVÉDELEM| 

     1     GYERMEKVÉDELMI 

TÖRVÉNY| 

     1     GYERTYAKÉSZÍTÉS| 

     2     GYÉKÉNY| 

     1     GYÉMÁNT| 

     2     GYÍKOK| 

     1     GYÓGYFÜRDŐK| 

     1     GYÓGYÍTÁS| 

     5     GYÓGYNÖVÉNYEK| 

     2     GYÓGYPEDAGÓGIA| 

     1     GYÓGYSZEREK| 

     2     GYÓGYVIZEK| 

     1     GYÖNGYÉKSZEREK| 

     3     GYÖNGYFŰZÉS| 

     2     HADSEREG| 

     2     HADTÖRTÉNET| 

     2     HADVEZÉREK| 

     6     HAGYOMÁNY| 

     6     HAGYOMÁNYOK| 

     6     HAJÓK 

     13     HALAK| 

     4     HALLÁS| 

     1     HALLÁS FEJLESZTÉS| 

     1     HALLÁSSÉRÜLT| 

     6     HALMAZ| 

     20     HANGDOKUMENTUM| 

     7     HANGOK| 

     1     HANGOSÍTÁS| 

     4     HANGOSKÖNYV| 

     4     HANGSZEREK| 

     3     HANGYÁK| 

     1     HANZA VÁROSOK| 

     1     HARANGKÉSZÍTÉS| 

     1     HARANGOK| 

     2     HARASZT| 

     1     HARCMŰVÉSZET| 

     3     HARDVER 

     4     HATÁRON TÚLI MAGYAR 

IRODALOM| 

     1     HATÁRON TÚLI 

MAGYAROK| 

     1     HATTYÚK| 

     2     HAZA| 

     5     HAZASZERETET| 

     5     HÁBORÚK| 

     1     HÁRFA| 

     5     HÁZIÁLLATOK| 

     8     HÁZTARTÁS| 

     3     HÁZTARTÁSTAN| 

     1     HEGEDŰ| 

     4     HEGYEK| 

     3     HELLÉNEK| 

     1     HELLÉNIZMUS| 

     41     HELYESÍRÁS| 

     9     HELYISMERET| 

     2     HIDAK| 

     6     HIMALÁJA| 

     1     HINDUIZMUS| 

     3     HIPERAKTIVITÁS| 

     2     HISTÓRIÁK| 

     1     HISTÓRIÁS ÉNEK| 

     1     HISTÓRIÁS IRODALOM| 

     6     HIT| 

     3     HIV| 

     1     HÍMZÉS| 

     1     HÍNÁR| 

     2     HÍRADÁSTECHNIKA| 

     1     HÍRES ASSZONYOK| 

     3     HÍRES EMBER| 

     1     HÍRES EMBEREK| 

     1     HÍRES HELYEK| 

     3     HÍRES MONDÁSOK| 

     1     HÍRES ZENEMŰVEK| 

     1     HÍRSZERZÉS| 

     1     HOBBIÁLLATOK| 

     5     HOLD| 

     2     HOLDKUTATÁS| 

     1     HOLLÓ| 

     1     HOLT-TENGERI 

TEKERCSEK| 

     2     HOMO SAPIENS| 

     45     HONFOGLALÁS| 

     14     HONISMERET| 

     1     HONLAP| 

     1     HONVÉDELEM NAPJA| 

     1     HONVÉDSÉG| 

     2     HORGÁSZAT| 

     1     HORMONOK| 

     1     HOROG| 

     1     HOROGKERESZT| 

     1     HOROSZKÓP| 

     1     HORTOBÁGY| 

     1     HORTOBÁGYI MADARAK|      

     1     HŐSKÖLTEMÉNY| 

     4     HŐSÖK| 

     1     HŐSÖK NAPJA| 

     7     HULLADÉK| 

     8     HUMOR| 

     7     HUMORESZK| 

     4     HUNOK| 

     2     HURRIKÁNOK| 

     14     HÚSVÉT  | 

     7     HÜLLŐK| 

     2     IDEGRENDSZER| 

     6     IDÉZETEK| 

     3     IDŐ| 

     6     IDŐJÁRÁS| 

     1     IDŐJÓSLÁS| 

     1     IDŐSZÁMÍTÁS| 

     3     IFJÚKOR| 

     24     IFJÚSÁGI IRODALOM| 

     96     IFJÚSÁGI REGÉNY| 

     14     IGE| 

     11     II. VILÁGHÁBORÚ| 

     1     III. VILÁGHÁBORÚ| 

     2     IKREK| 

    2     ILLEM| 

     4     ILLEMTAN 

     2     IMMUNRENDSZER| 

     1     IMPERIALIZMUS| 

     5     IMPRESSZIONIZMUS| 

     6     INDIA| 

     5     INDIÁNOK| 

     2     INFLUENZA| 

     18     INFORMATIKA| 

     6     INFORMÁCIÓ| 

     1     INICIÁLÉ| 

     7     INKÁK| 

     1     INTELLIGENCIA| 

     13     INTERNET| 

     2     INTÉZMÉNYEK| 

     5     IPARI FORRADALOM| 

     102     IRODALOM| 

     1     IRODALOMTANÍTÁS| 

     8     IRODALOMTÖRTÉNET| 

     14     ISKOLA| 

     2     ISKOLAÉRETTSÉG| 

     1     ISKOLAFÓBIA| 

     7     ISKOLAI KÖNYVTÁR| 

     97     ISMERETTERJESZTŐ 

FILMEK| 

     1     ISTEN| 

     2     ISTEN KARDJA| 

     1     ISTEN OSTORA| 

     5     ISTENEK| 

     9     ISZLÁM 
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     11     ÍRÁS| 

     3     ÍRÁS- ÉS 

OLVASÁSTANÍTÁS| 

     1     ÍRÁSJELEK| 

     4     ÍRÁSTÖRTÉNET| 

     11     ÍRÓK| 

     3     JAKOBINUSOK| 

     1     JAPÁN MŰVÉSZET| 

     1     JAPÁNOK| 

     5     JÁRMŰVEK| 

     1     JÁSPIS| 

     17     JÁTÉKOK| 

     9     JELES NAPOK| 

     1     JELKÉPEK| 

     1     JELLEM 

     1     JÉG| 

     1     JÉGESŐ| 

     1     JÉGKORSZAK| 

     1     

JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS| 

    2     JOBBÁGYSÁG| 

     3     JOG| 

     3     JOGAR| 

      

     2     KAGYLÓK| 

     1     KAKTUSZ| 

     1     KAKUKK| 

     1     KALANDOZÁSOK| 

     3     KALENDÁRIUM| 

     1     KALEVALA| 

     2     KALÓZOK| 

     5     KAMASZKOR| 

     1     KAMERA| 

     1     KANADAI IRODALOM| 

     24     KARÁCSONY| 

     1     KARDOK| 

     1     KARIKATÚRA| 

     2     KAROLING MŰVÉSZET| 

     2     KARSZT| 

     6     KASTÉLYOK| 

     9     KATALÓGUS| 

     1     KATALÓGUS KÖNYVTÁRI| 

     1     KATALÓGUSCÉDULA| 

     5     KATASZTRÓFÁK| 

     1     KATOLIKUS| 

     1     KATOLIKUS TEMPLOMOK| 

     1     KATOLIKUSOK| 

     2     KATONADALOK| 

     1     KATONAÉLET| 

     1     KATONÁK| 

     74     KAZETTA| 

     4     KÁBÍTÓSZEREK| 

     1     KÁLI-MEDENCE| 

     1     KÁRPÁTOK| 

     1     KÁRTYAJÁTÉKOK| 

     3     KECSKÉK| 

     2     KELET| 

     4     KELTÁK| 

     1     KERESŐRENDSZEREK| 

     3     KERESZTES HÁBORÚK| 

     1     KERESZTÉNY EGYHÁZ| 

     1     KERESZTÉNY MITOLÓGIA| 

     2     KERESZTÉNY MŰVÉSZET| 

     12     KERESZTÉNYSÉG| 

     2     KERESZTNEVEK| 

     2     KERESZTREJTVÉNY| 

     5     KERÉKPÁR| 

     2     KERÉKPÁROK| 

     1     KERTÉSZET|| 

     17     KÉMIA| 

     3     KÉPEK| 

     1     KÉPES KRÓNIKA| 

     8     KÉPESKÖNYV| 

     18     KÉPESSÉGFEJLESZTÉS| 

      3     KÉPZŐMŰVÉSZET| 

     2     KÉRDŐÍV| 

     4     KÉSZSÉGFEJLESZTÉS| 

     2     KÉTÉLTŰEK| 

      5     KÉTNYELVŰ SZÓTÁR| 

     18     KÉZIKÖNYVEK| 

     4     KÉZMŰVESKEDÉS| 

     2     KÉZÜGYESSÉG| 

     6     KIEJTÉS| 

     3     KIRÁLY| 

     1     KIRÁLYDRÁMA| 

     1     KIRÁLYI CSALÁDOK| 

     11     KIRÁLYOK| 

     1     KITÜNTETÉSEK| 

     1     KIVÁNDORLÁS| 

     1     KÍGYÓBŰVÖLÉS| 

     4     KÍGYÓK| 

     1     KÍGYÓKIRÁLY| 

     10     KÍNA| 

     1     KÍNA MŰVÉSZETE| 

     1     KÍSÉRTETEK| 

     8     KLASSZICIZMUS| 

     1     KLÓNOK| 

     1     KOALÁK| 

     1     KOLIBRI| 

     1     KOLOSTOR| 

     22     KOMMUNIKÁCIÓ| 

     1     

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS| 

     2     KOMMUNIZMUS| 

     2     KOMOLYZENE| 

     1     KOMPETENCIA| 

     4     

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS| 

     2     KONFLIKTUS| 

     5     KONFLIKTUSKEZELÉS| 

     5     KONTINENSEK| 

     1     KORONÁZÁSI JELKÉPEK| 

     1     KÓDEXEK| 

     1     KÓDEXFESTÉSZET| 

     4     KÖLTÉSZET| 

     3     KÖLTÉSZET NAPJA| 

     8     KÖLTŐK| 

     14     KÖNYV| 

     5     KÖNYVNYOMTATÁS| 

     1     KÖNYVRITKASÁGOK| 

     25     KÖNYVTÁR| 

     2     KÖNYVTÁR JOG| 

     2     KÖNYVTÁR-

INFORMATIKA| 

     2     KÖNYVTÁR-

MÓDSZERTAN| 

     37     KÖNYVTÁRHASZNÁLAT| 

      2     KÖNYVTÁRHASZNÁLATI 

VERSENYEK| 

     7     KÖNYVTÁRTÖRTÉNET| 

     3     KÖNYVTÖRTÉNET| 

     8     KÖRNYEZET| 

     6     KÖRNYEZETI NEVELÉS| 

     1     KÖRNYEZETI 

PROBLÉMÁK| 

     22     KÖRNYEZETISMERET| 

     3     KÖRNYEZETSZENNYEZÉS| 

     28     KÖRNYEZETVÉDELEM| 

     9     KÖTELEZŐ IRODALOM| 

     4     KÖVEK| 

     15     KÖZÉPISKOLA| 

     35     KÖZÉPKOR| 

     2     KÖZÉPKORI IRODALOM| 

     1     KÖZÉPKORI KÓDEXEK| 

     1     KÖZÉPKORI MŰVÉSZET| 

     1     KÖZÉPKORI TEMPLOMOK| 

     1     KÖZÉPKORI VÁROSOK| 

     2     KÖZÉPKORI ZENE| 

     15     KÖZLEKEDÉS| 

     8     KÖZMONDÁSOK| 

     3     KÖZOKTATÁS 

     3     KŐZETEK| 

     3     KREATIVITÁS| 

     5     KRÉTA| 

     1     KRÉTA MŰVÉSZETE| 

     1     KRÉTAI CIVILIZÁCIÓ| 

     4     KRITIKA| 

     8     KRONOLÓGIA| 

     4     KUBIZMUS| 

     5     KUDARC| 

      

     15     KULTÚRA| 

     1     KURUC VERSEK| 

     6     KURUCOK| 

     6     KUTYA| 

     1     KVARC| 

     2     LABANCOK| 

     1     LABDAJÁTÉKOK| 

     1     LABDARÚGÁS| 

     3     LAKÓHELY| 

     5     LEGENDÁK| 

     2     LEGYEK| 

     2     LELKI BETEGSÉGEK| 

     1     LELKI EGÉSZSÉG| 

     10     LEVEGŐ| 

     2     LEVELEK| 

     50     LEXIKON| 

     1     LÉGHAJÓK| 

     1     LÉGKÖR| 

     1     LÉGSZENNYEZÉS| 

     1     LÉGZÉS| 

     2     LÉLEK 

     4     LÍRA| 

     7     LOGIKA| 

     2     LOGIKAI JÁTÉKOK| 

     7     LOGOPÉDIA| 

     6     LOVAGKOR| 

      4     LOVAGOK| 

     2     LOVAGRENDEK| 

     9     LOVAK| 

     4     LOVAS KÖNYV| 

     1     LOVAS REGÉNY| 

     1     LÓTENYÉSZTÉS| 

     3     LUCÁZÁS| 

     1     LUDAK| 

     5     MACSKÁK| 

     24     MADARAK| 

     2     MADARAK ÉS FÁK NAPJA| 

     3     MAGATARTÁS| 

     3     MAGÁNHANGZÓK| 

     60     MAGYAR| 

     184     MAGYAR IRODALOM| 

     6     MAGYAR KIRÁLYOK| 

     1     MAGYAR KULTÚRA 

NAPJA| 

     2     MAGYAR MONDÁK| 

     106     MAGYAR NÉPMESE| 

     16     MAGYAR NÉPRAJZ| 

     44     MAGYAR NYELV| 

     17     MAGYAR TÖRTÉNELEM| 

     3     MAGYAR VÁROSOK| 

     5     MAGYAROK| 

     56     MAGYARORSZÁG| 

     35     MAGYARORSZÁG 

TÖRTÉNETE| 

     1     MAGYARSÁGKUTATÁS| 

     4     MAJÁK| 

     5     MAJMOK| 

     3     MAMMUT 

     4     MARS| 

     1     MASZÁJOK| 

     1     MASZKOK| 

     128     MATEMATIKA| 

     2     MATEMATIKATANÍTÁS| 

     4     MÁGIA| 

     2     MÁGNESESSÉG| 

     3     MÁSSALHANGZÓK| 

     39     MÁTYÁS KIRÁLY| 

     2     MÁTYÁS KÖNYVTÁRA| 

     1     MÁTYÁS TEMPLOM| 

     1     MEDÚZÁK| 

     4     MEDVE| 

     8     MELLÉKNÉV| 

     2     MEMORITER| 

     3     MENSTRUÁCIÓ| 

     3     MENTÁLHIGIÉNÉ| 

     1     MENYÉTEK| 

     143     MESE| 

     1     MESE ANGOL NYELVŰ| 

     2     MESE CD| 

     1     MESE- INDONÉZ| 

     4     MESE-AFRIKAI| 

     2     MESE-ANGOL| 

     2     MESE-ANGOL NYELVŰ| 

     2     MESE-ANGOLAI| 

     1     MESE-ANGOLUL| 

     1     MESE-AUTÓS| 

     4     MESE-ÁLLAT| 

     9     MESE-ÁLLATOS| 

     1     MESE-BÁTORSÁG| 

     1     MESE-BRAZIL| 

     1     MESE-BRETON| 

     1     MESE-BURJÁT| 

     1     MESE-BURJÁT-MONGOL| 

     1     MESE-BURMAI| 

     1     MESE-CIGÁNY| 

     2     MESE-CORNWALLI| 

     3     MESE-DÉL-AFRIKAI| 

     1     MESE-EGÉR| 

     3     MESE-ESZKIMÓ| 

     1     MESE-ÉSZAK-AMERIKAI 

INDIÁN| 

     3     MESE-ÉSZT| 

     1     MESE-FARKASOS| 

     2     MESE-GILJAK| 

     4     MESE-GÖRÖG| 

     1     MESE-GRÚZ| 

     1     MESE-HALÁL| 

     2     MESE-INDIAI| 

     4     MESE-INDIÁN| 

     5     MESE-IZLANDI| 

     2     MESE-ÍR| 

     2     MESE-JAPÁN| 

     1     MESE-JÉZUS| 

     1     MESE-JÉZUSOS| 

     1     MESE-KAZAK| 

     1     MESE-KIRÁLYOS| 

     2     MESE-KÍGYÓS| 

     3     MESE-KÍNAI| 

     1     MESE-KOREAI| 

     1     MESE-KUBAI| 

     3     MESE-LAPP| 

     1     MESE-LENGYEL| 

     1     MESE-LETT| 

     1     MESE-LOVAS| 

     32     MESE-MAGYAR| 

     1     MESE-MANÓS| 

     1     MESE-MONGOL| 

     3     MESE-NÉMET| 

     1     MESE-NORVÉG| 

     1     MESE-OROSZ| 

     2     MESE-OROSZLÁNOS| 

     1     MESE-OSZJÁK| 

     1     MESE-ÖRDÖG| 

     3     MESE-ÖRDÖGÖS| 

     1     MESE-POKOL| 

     2     MESE-RÓKÁS| 

     1     MESE-SÁRKÁNYOS| 

     3     MESE-SKÓT| 

     3     MESE-SZAMOJÉD| 

     1     MESE-SZÉKELY| 

     1     MESE-SZLOVÁK| 

     1     MESE-TADZSIK| 

     1     MESE-TÁVOL KELETI| 

     1     MESE-TÖRPÉS| 

     1     MESE-TRÉFÁS| 

     1     MESE-TÜNDÉR| 

     2     MESE-UJGUR| 

     2     MESE-ÚJ -GUINEAI| 

     1     MESE-ÚJGÖRÖG| 

     1     MESE-VOTJÁK| 

     1     MESEFELDOLGOZÁSOK| 

     1     MESEFILM| 

     1     MESEFOGLALKOZÁS| 

     1     MESEGYŰJTŐK| 

     1     MESEÍRÓK| 

     1     MESEJÁTÉK| 

     1     MESEKÉPEK| 

     1     MESEMONDÓ VERSENY| 

     1     MESEMONDÓK| 

     8     MESEREGÉNY| 

     1     MESEVILÁG| 

     108     MESÉK| 

     2     MESTEREK| 

     6     MESTERSÉGEK| 

     3     MEXIKÓ| 

     4     MEZOPOTÁMIA| 

     2     MEZOPOTÁMIA 

MŰVÉSZETE| 

     1     MEZŐGAZDASÁG| 

     1     MÉDIA| 

     2     MÉDIAISMERET| 

     1     MÉDIATÁR| 

     5     MÉHEK| 

     6     MÉRÉS| 

     1     MÉRGES ÁLLATOK| 

     1     MÉRGEZŐ GOMBÁK| 

     1     MÉRTÉKEGYSÉGEK| 

     1     MÉSZÁROS| 

     1     MÉSZÉGETÉS| 

     1     MÉSZKŐ| 

     2     MIKROSZKÓP| 

     1     MIKRÓBÁK| 

     6     MIKULÁS| 

     1     MILLENNIUM| 

     1     MIMIKA| 

     1     MINIATURA| 

     1     MISE| 

     8     MITOLÓGIA| 

     8     MÍTOSZOK| 

     1     MOCSÁRI NÖVÉNYEK| 

     1     MODERN ZENE| 

     3     MOHA| 

     4     MOHÁCSI CSATA 

     1     MOLDVAI ZENE| 

     1     MOLEKULÁK| 

     2     MONARCHIA| 

     5     MONDAT| 

     3     MONDATFAJTÁK| 

     17     MONDÁK| 

     1     MONDÁSOK| 

     5     MONDÓKÁK| 

     4     MOTIVÁCIÓ| 

     2     MOTOROK| 

     3     MOZAIK| 

     3     MOZGÁS| 

     3     MOZGÁSFEJLESZTÉS| 

     17     MÓDSZERTAN| 

     1     MÓKUSOK| 

     6     MULTIMÉDIA| 

     67     MUNKAFÜZET| 

     2     MUNKAFÜZETEK| 

     11     MUNKATANKÖNYV 

     1     MUNKÁSOSZTÁLY| 

     3     MÚMIÁK| 

     1     MÚZEUM| 

     1     MÜKÉNÉI KULTÚRA| 

     2     MŰANYAG| 

     7     MŰELEMZÉS| 

     3     MŰEMLÉKEK| 

     1     MŰHOLDAK| 

     1     MŰKINCSEK| 

     4     MŰSOROK| 

     33     MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET| 

     41     MŰVÉSZET| 

     4     MŰVÉSZETI NEVELÉS|| 

     1     MŰVÉSZETTERÁPIA| 

     4     MŰVÉSZETTÖRTÉNET| 

     1     NAGYMACSKÁK| 

     5     NAP| 

     1     NAPISTEN| 

     4     NAPKÖZI| 

     2     NAPLÓ| 

     2     NAPÓLEONI HÁBORÚK| 

     4     NAPRENDSZER| 

     2     NÁCIZMUS| 

     2     NÁD 

     1     NEANDERVÖLGYI EMBER| 

     2     NEM SZAKRENDSZERŰ 

OKTATÁS| 

     1     NEMEZELÉS| 

     1     NEMI BETEGSÉGEK| 

     1     NEMI ERŐSZAK| 

     1     NEMI ÉLET| 

     2     NEMI NEVELÉS| 

     1     NEMI SZEREPEK| 

     1     NEMZET| 

     1     NEMZETÁLLAMOK| 

     2     NEMZETI ALAPTANTERV| 

     1     NEMZETI DALOK| 

     1     NEMZETI JELKÉPEK| 

     1     NEMZETI KULTÚRA| 

     3     NEMZETI PARKOK| 

     15     NEVELÉS| 

     2     NEVELÉSLÉLEKTAN| 

     1     NEVELÉSPSZICHOLÓGIA - 

KUDARC| 

     1     NEVELŐ| 

     1     NEVELŐTESTÜLET| 

     1     NEVETÉS| 
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     28     NÉMET IRODALOM| 

     10     NÉMET NYELV| 

     2     NÉMETORSZÁG| 

     2     NÉPBALLADÁK| 

     7     NÉPDALOK 

     1     NÉPHAGYOMÁNYOK| 

     1     NÉPI ÉPÍTÉSZET| 

     3     NÉPI ÉTELEK| 

     6     NÉPISMERET| 

     4     NÉPKÖLTÉSZET| 

     7     NÉPMESÉK| 

     1     NÉPMESÉK-SZÉKELY| 

     2     NÉPMŰVÉSZET| 

     12     NÉPRAJZ| 

    5     NÉPVÁNDORLÁS| 

     2     NÉPVISELET| 

     4     NÉPZENE| 

     1     NÉVCSÚFOLÓK| 

     1     NÉVELŐK| 

     5     NÉVMÁS| 

     2     NÉVNAP| 

    1     NOBEL-DÍJASOK| 

     1     NOEAVANTGÁRD| 

     2     NOMÁDOK| 

     3     NONVERBÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ| 

     1     NORMANDIAI 

PARTRASZÁLLÁS| 

     1     NOVELLAMESE| 

     6     NOVELLÁK| 

     34     NÖVÉNYEK| 

     8     NÖVÉNYRENDSZERTAN| 

     3     NŐK| 

     2     NŐNAP 

     3     NYÁR| 

     6     NYELV| 

     1     NYELVEMLÉKEK| 

     7     NYELVKÖNYV| 

     3     NYELVMŰVELÉS| 

     3     NYELVOKTATÁS| 

     76     NYELVTAN| 

     5     NYELVTANÍTÁS| 

     5     NYELVTANULÁS| 

     1     NYELVTANULÁSHOZ| 

     3     NYELVÚJÍTÁS| 

     5     NYELVVIZSGA| 

     1     NYILASOK| 

     1     NYOMDÁSZAT| 

     1     NYOMORTELEPEK| 

     1     NYOMOZÁS| 

     1     NYUGATOSOK| 

     3     NYULAK| 

     7     OKTATÁS| 

     1     OKTATÁSMÓDSZERTAN| 

     1     OKTATÁSTECHNOLÓGIA| 

     3     OLASZ IRODALOM| 

     1     OLDATOK| 

     3     OLIMPIA| 

     26     OLVASÁS| 

     18     OLVASÓKÖNYV| 

     1     OLVASÓNAPLÓK| 

     1     OLVASÓVÁ NEVELÉS| 

     14     OPERA| 

     3     OPERÁCIÓS RENDSZEREK| 

     2     OPTIKA| 

     3     ORATÓRIUMOK| 

     2     ORÁNGUTÁN| 

     2     ORCHIDEA| 

     3     OROSZ IRODALOM| 

     3     OROSZLÁN| 

     3     ORSZÁGALMA| 

     2     ORSZÁGHÁZ| 

     1     ORSZÁGISMERET| 

     5     ORSZÁGOK| 

     1     ORVOSLÁS-EGYIPTOM| 

     1     ORVOSLÁS-GÖRÖG| 

     1     ORVOSLÁS-KÖZÉPKOR| 

     2     ORVOSOK| 

     1     ORVVADÁSZAT| 

     1     OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK| 

     1     OSZTÁLYOZÁS| 

     1     OSZTRÁK IRODALOM| 

     2     OSZTRÁK-MAGYAR 

MONARCHIA| 

     4     ÓBUDA| 

     4     ÓCEÁNIA| 

     7     ÓCEÁNOK| 

     23     ÓKOR| 

     16     ÓKORI GÖRÖGÖK| 

     2     ÓKORI HŐSÖK| 

     1     ÓKORI IRODALOM| 

     5     ÓKORI KELET| 

     10     ÓKORI RÓMA| 

     1     ÓKORI RÓMAIAK| 

     1     ÓMAGYAR 

NYELVEMLÉKEK| 

     3     ÓRATERVEK| 

     2     ÓRIÁSOK| 

     4     ÓSZÖVETSÉG| 

     6     ÓVODA| 

     1     ÖKOISKOLA| 

     4     ÖKOLÓGIA| 

     13     ÖNISMERET| 

     1     ÖNKORMÁNYZAT| 

     5     ÖNMŰVELÉS| 

     4     ÖRDÖGÖK| 

     1     ÖSZTÖNÖK| 

     4     ŐSÁLLATOK| 

     15     ŐSEMBER| 

     3     ŐSERDŐK| 

     1     ŐSHÜLLŐ| 

     1     ŐSI ÁLLATOK| 

     1     ŐSI ÍRÁS| 

     1     ŐSI KÍNA| 

     1     ŐSI NÖVÉNYEK| 

     18     ŐSKOR| 

     1     ŐSKORI EMBER| 

     1     ŐSKORI KERESKEDELEM| 

     2     ŐSKORI MŰVÉSZET| 

     1     ŐSKORI VADÁSZAT| 

     1     ŐSKÖLTÉSZET| 

     1     ŐSKÖVÜLETEK| 

     1     ŐSMAGYARSÁG| 

     1     ŐSMARADVÁNYOK| 

     1     ŐSMONDÁK| 

     1     ŐSMŰVÉSZET| 

     1     ŐSNEMZÉS| 

     1     ŐSNYOMTATVÁNYOK| 

     1     ŐZEK| 

     1     PACSIRTA| 

     1     PANDÁK| 

     2     PAPAGÁJOK| 

     1     PAPIRUSZNÁD| 

     7     PAPÍR| 

     1     PAPÍRKÉSZÍTÉS| 

     1     PAPÍRMŰVÉSZET| 

     1     PAPRIKA| 

     1     PARADICSOM| 

     2     PARASZTBÚTOROK| 

     1     PARASZTDALOK| 

     1     PARASZTHÁBORÚK| 

     1     PARASZTHÁZAK| 

     1     PARASZTOK| 

     1     PARKOK| 

     1     PARLAGFŰ| 

     1     PARLAGI SAS| 

     1     PATAKOK| 

     2     PATKÁNYOK| 

     1     PATTANÁS| 

     1     PÁLFORDULÁS| 

     5     PÁLYAVÁLASZTÁS| 

     14     PEDAGÓGIA| 

     6     PEDAGÓGIAI PROGRAM| 

     1     PELIKÁNOK| 

     1     PENICILLIN| 

     3     PÉLDAKÉP| 

     1     PÉLDAMONDATOK| 

     3     PÉLDASZÖVEGEK| 

     11     PÉLDATÁR| 

     2     PÉNZEK| 

     1     PÉNZTÖRTÉNET 

     3     PINGVINEK| 

     11     PIRAMISOK| 

     1     POGÁNYLÁZADÁSOK| 

     2     POGÁNYOK|| 

     5     POLITIKA| 

     1     PORTRÉK| 

     3     

POSZTIMPRESSZIONIZMUS| 

     1     POSZTMODERN 

MŰVÉSZET| 

     6     PÓKOK| 

      

     1     PRERAFFAELITÁK| 

     2     PREVENCIÓ| 

     1     PREZENTÁCIÓKÉSZÍTÉS 

     3     PROBLÉMAMEGOLDÁS 

     7     PROGRAMOZÁS| 

     5     PRÓFÉTÁK| 

     4     PRÓZA| 

       1  PSZICHODRÁMA| 

     34     PSZICHOLÓGIA| 

     10     PÜNKÖSD| 

     1     PÜSPÖKSÉGEK| 

     3     RABSZOLGASÁG| 

     1     RABSZOLGÁK| 

     1     RAGADOZÓK| 

     12     RAJZ| 

     21     RAJZFILM| 

     1     RAKÉTA 

     1     RAKTÁRI REND| 

     2     RASSZOK| 

     2     RÁJÁK| 

     1     RÁK| 

     1     RÁKOK 

     1     RÁTÓTIÁDÁK| 

     5     REALIZMUS| 

     7     REFORMÁCIÓ| 

     15     REFORMKOR| 

     1     REFORMKOR MŰVÉSZETE| 

     2     REGÉK| 

     83     REGÉNY| 

     1     REGÉNY -KUTYÁS| 

     1     REGÉNY-ALSÓS| 

     1     REGÉNY-ÁLLATOS| 

     1     REGÉNY-FARKASOS| 

     1     REGÉNY-FIÚS| 

     1     REGÉNY-HÁBORÚS| 

     2     REGÉNY-INDIÁNOS| 

     1     REGÉNY-KUTYÁS| 

     1     REGÉNY-VADNYUGAT| 

     2     REGÖLÉS| 

     9     REJTVÉNYEK| 

     2     REKORDOK| 

     3     RENDSZERVÁLTÁS| 

     24     RENESZÁNSZ| 

     2     RENESZÁNSZ IRODALOM| 

     2     RENESZÁNSZ MŰVÉSZET| 

     3     RENESZÁNSZ ZENE| 

     5     REPÜLÉS| 

     4     REPÜLŐGÉP 

     1     RÉCÉK| 

     7     RÉGÉSZET| 

     1     RIPORT| 

     3     ROBOTOK 

     13     ROMANTIKA| 

     1     ROMÁN MŰVÉSZET| 

     6     ROVAROK| 

     1     RÓKÁK| 

     1     RÓMAI BIRODALOM| 

     2     RÓMAI CSÁSZÁROK| 

     1     RÓMAI FÜRDŐK| 

     1     SAJTÓ| 

     1     SAJTÓTÖRTÉNET| 

     1     SAKÁLOK| 

     1     SARKVIDÉKEK| 

     1     SÁRKÁNYGYÍKOK| 

     1     SÁRKÁNYOK| 

      

     3     SERDÜLŐK| 

     13     SERDÜLŐKOR| 

     1     SIRÁLYOK| 

     3     SIVATAG 

     6     SÍKIDOM| 

     2     SKORPIÓK| 

     5     SOROZATOK| 

     1     SÓLYOM| 

     1     SPANYOL HÓDÍTÓK| 

     1     SPANYOLORSZÁG| 

     3     SPÁRTA| 

     12     SPORT| 

     1     SUMER CIVILIZÁCIÓ| 

     1     SUMÉR MŰVÉSZET 

     1     SVÁJCI IRODALOM| 

     4     SVÉD IRODALOM| 

     7     SZABADIDŐ| 

     1     SZAKÁCSKÖNYVEK| 

     1     SZAKIRODALOM| 

     1     SZATÍRA| 

     14     SZÁM| 

     45     SZÁMÍTÁSTECHNIKA| 

     11     SZÁMÍTÓGÉP| 

     2     SZÁMOK| 

     3     SZÁMOLÁS| 

     1     SZÁRCSÁK| 

     4     SZECESSZIÓ 

     1     SZELLEMI MUNKA 

TECHNIKÁJA| 

     1     SZEMÉLYISÉG| 

     13     

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS| 

     3     SZENNYVÍZ| 

     4     SZENT KORONA| 

     1     SZENT LÁSZLÓ-HERMA| 

     1     SZENT VÁROSOK| 

      

     2     SZENTEK| 

     1     SZENTIMENTALIZMUS| 

     2     SZENTÍRÁS| 

     7     SZENVEDÉLYBETEGSÉG| 

     1     SZERELMES LEVELEK| 

     1     SZERENÁD| 

     1     SZEREPEK| 

     2     SZERTARTÁSOK| 

     9     SZEXUALITÁS| 

     2     SZEXUÁLIS 

FELVILÁGOSÍTÁS| 

     2     SZÉKELYEK| 

     9     SZÉPIRODALOM| 

     4     SZIMBOLIZMUS| 

     2     SZIMBÓLUMOK| 

     5     SZIMMETRIA| 

     1     SZÍNDARAB| 

     2     SZÍNEK| 

     6     SZÍNHÁZ| 

     2     SZÍNHÁZTÖRTÉNET| 

     1     SZLOVÁKIAI IRODALOM| 

     4     SZOBRÁSZAT| 

     2     SZOBRÁSZOK| 

     4     SZOCIALIZMUS| 

     1     SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA| 

     1     SZOCIOGRÁFIA| 

     1     SZOCIOMETRIA| 

          3     SZOFTVER| 

     4     SZOKÁSOK| 

     4     SZÓELEMZÉS| 

     8     SZÓFAJOK| 

     1     SZÓJÁTÉKOK| 

     6     SZÓKINCS| 

     2     SZÓKINCSFEJLESZTÉS 

     2     SZÓLÁSMAGYARÁZATOK| 

     10     SZÓLÁSOK| 

     3     SZÓÖSSZETÉTEL| 

     2     SZÓTAGOLÁS| 

     2     SZÓTAN| 

     20     SZÓTÁR| 

     1     SZÖG| 

     1     SZÖGMÉRÉS| 

     2     SZÖVEG| 

     24     SZÖVEGÉRTÉS| 

     4     SZÖVEGGYŰJTEMÉNY| 

     5     SZÖVEGSZERKESZTÉS| 

     2     SZŐLŐ| 

     1     SZÚNYOGOK| 

     1     SZÜLŐHÁZAK| 

     1     SZÜLŐK| 

     2     SZÜRET| 

     3     SZÜRREALIZMUS| 

     1     TAKARÉKOSKODÁS| 

     6     TALAJ| 

     3     TALÁLMÁNYOK| 

     7     TALÁLÓS KÉRDÉSEK| 

     1     TANÁROK| 

     1     TANÉVNYITÓ| 

     2     TANÉVZÁRÓ| 

     360     TANKÖNYV 

     2     TANTÁRGY| 

     7     TANTERV| 

     21     TANULÁS| 

     1     TANULÁSFEJLESZTÉS| 

     2     TANULÁSI NEHÉZSÉGEK| 

     1     TANULÁSI STRATÉGIÁK| 

     4     TANULÁSI ZAVAROK| 

     20     TANULÁSMÓDSZERTAN| 

     1     TARTÓS TANKÖNYV| 

     4     TATÁRJÁRÁS| 

     2     TATÁROK| 

     2     TAVAK| 

     7     TAVASZ| 

     3     TÁBLÁZATKEZELÉS| 

     3     TÁJAK| 

     2     TÁJEGYSÉG| 

     1     TÁJÉKOZTATÁS| 

     1     TÁJHÁZAK| 

     1     TÁNCMŰVÉSZET| 

     4     TÁPLÁLKOZÁS| 

     7     TÁRSADALOM| 

     2     TÁRSADALOMFÖLDRAJZ| 

     6     TÁRSADALOMISMERET| 

     2     

TÁRSADALOMTUDOMÁNY| 

     26     TECHNIKA| 

     1     TEHETETLENSÉG| 

     2     TEHETSÉG 

     4     TEHETSÉGGONDOZÁS| 

     1     TELESZKÓPOK| 

     2     TELEVÍZIÓ| 

     2     

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS| 

     3     TELJESÍTMÉNYMÉRÉS 

(PEDAGÓGIA)| 

     9     TEMPLOMOK| 

     1     TEMPLOMOS LOVAGOK| 

     6     TENGER| 

     1     TENGERALATTJÁRÓK| 

     4     TENGERI ÁLLATOK| 

     1     TEREMTÉSMÍTOSZ| 

     4     TEREMTÉSTÖRTÉNET| 

     19     TERMÉSZET| 

     10     TERMÉSZETFILM| 

     4     TERMÉSZETI KINCSEK| 

     38     TERMÉSZETISMERET| 

     2     TERMÉSZETJÁRÁS| 

     14     TERMÉSZETTUDOMÁNY| 

     8     

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 

FOLYÓIRAT| 

     1     TERMÉSZETTUDÓSOK| 

     4     TERMÉSZETVÉDELEM| 

     1     TERMÉSZETVÉDELMI 

TERÜLETEK| 

     8     TEST| 

     5     TEST - MÉRTANI 

     7     TESTNEVELÉS| 

     5     TESTSÉMA| 

     3     TESTVÉR| 

     2     TESZTEK| 

    3     TÉL| 

     4     TÉLAPÓ| 

     20     TÉMAZÁRÓ| 

     11     TÉMAZÁRÓ 

FELADATLAPOK| 

     4     TÉRFOGAT| 

     10     TÉRKÉP| 

     1     TÉRKÉPÉSZET| 

     3     TIGRIS| 

     1     TIGRIS (FOLYÓ)| 

     1     TISZÁNTÚL| 

     1     TISZTÁLKODÁS| 

     2     TITKOSÍRÁS| 

     1     TOBZOSKÁK| 

     1     TOJÁS| 

     1     TOJÁSFESTÉS| 

     1     TOKAJ-HEGYALJA| 

     1     TORNYOK| 

     1     TOVÁBBKÉPZÉSEK| 

     4     TÖRÖKÖK| 

     105     TÖRTÉNELEM| 

     1     TÖRTÉNELEM TANULÁSA| 

     1     TÖRTÉNELEMTANÍTÁS| 
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     9     TÖRTÉNELMI FILM| 

     1     TÖRZSEK| 

     1     TÖRZSI MŰVÉSZET| 

     2     TRIANONI 

BÉKESZERZŐDÉS 

     5     TRÓJAI HÁBORÚ| 

     3     TRÓPUSOK| 

     9     TUDOMÁNY| 

     6     TUDÓSOK| 

     2     TUTAJOK| 

     1     TUTAJOZÁS| 

     1     TÚLTERHELÉS| 

     3     TÚRÁK| 

     2     TÜNDÉREK| 

     2     TÜNDÉRMESÉK| 

     7     TŰZ| 

     1     TŰZOLTÁS| 

     1     TŰZOLTÓSÁG| 

     3     UFÓ| 

     5     UTAZÁS| 

     4     ÚJÉV| 

     1     ÚJJÁSZÜLETÉS| 

     5     ÚJKOR| 

     2     ÚJRAHASZNOSÍTÁS| 

     1     ÚJSÁG| 

     6     ÚJSZÖVETSÉG| 

     15     ÜNNEPEK| 

     1     ÜNNEPI DALOK| 

     1     ÜNNEPI VERSEK| 

     1     ÜNNEPSÉGEK| 

     5     ŰR| 

     1     ŰRÁLLOMÁSOK| 

     3     ŰRHAJÓK| 

     1     ŰRHAJÓSOK| 

     7     VADÁLLATOK| 

     6     VADÁSZAT| 

     2     VADON ÉLŐ ÁLLATOK| 

     1     VADON TERMŐ NÖVÉNY| 

     2     VADVIRÁGOK| 

     1     VADVÍZI ÁLLATOK| 

     1     VAKOND| 

     1     VAKTÉRKÉP| 

     27     VALLÁS| 

     1     VALLÁSHÁBORÚ| 

     6     VALLÁSOK| 

     1     VALLÁSTÖRTÉNET| 

     2     VARÁZSLÁS| 

     2     VARÁZSLÓK| 

     3     VARRÁS| 

     2     VAS| 

     5     VASÚT| 

     11     VÁRAK| 

     7     VÁROSOK| 

     1     VÁSÁROK| 

     1     VEGYÜLETEK| 

     1     VEKTOR| 

     95     VERSEK| 

     1     VERSEK-ANYÁKRÓL| 

     2     VERSEK-ÁLLATOK| 

     1     VERSEK-ÁLLATOKRÓL| 

     1     VERSEK-CSALÁDRÓL| 

     3     VERSEK-ÉVSZAKOK| 

     1     VERSEK-ISKOLAKEZDÉS| 

     1     VERSEK-TERMÉSZET| 

     8     VERSELEMZÉSEK| 

     4     VERSENY| 

     3     VERSES EPIKA| 

     1     VERSES JÁTÉKOK| 

     2     VERSÉRTELMEZÉSEK| 

     3     VERSTAN| 

     2     VESZÉLYES ÁLLATOK| 

     2     VESZÉLYES HULLADÉK| 

     1     VEZETŐK| 

     1     VÉGVÁRAK| 

     3     VÉR| 

     2     VÉRKERINGÉS| 

     1     VÉRMÉRSÉKLET| 

     4     VÉRSZERZŐDÉS| 

     2     VÉRTANÚK| 

     243     VIDEO| 

     7     VIDEOKAZETTA| 

     1     VIHAROK| 

     1     VIKING MŰVÉSZET| 

     5     VIKINGEK| 

     2     VILÁG HÉT CSODÁJA| 

     5     VILÁGIRODALOM| 

     3     VILÁGÖRÖKSÉG| 

     2     VILLAMOS| 

     1     VILLAMOSENERGIA| 

     1     VILLANYMOTOR| 

     1     VILLÁK| 

     1     VILLÁM| 

     4     VIRÁGOK| 

     4     VISELKEDÉS| 

     1     VITAMINOK| 

     2     VITORLA| 

     1     VITORLÁS| 

     1     VITORLÁSOK| 

     3     VIZEK| 

     1     VIZSGA| 

     2     

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK| 

     3     VIZSGÁZTATÁS| 

     5     VIZUÁLIS NEVELÉS| 

     2     VÍGJÁTÉK| 

     1     VÍRUS| 

     1     VÍRUS - SZÁMÍTÓGÉPES| 

     1     VÍRUSÍRTÓK| 

     16     VÍZ| 

     1     VÍZ KÖRFORGÁSA| 

     1     VÍZESÉS| 

     1     VÍZI ÁLLATOK| 

     2     VÍZI SPORTOK| 

     1     VÍZINÖVÉNYEK| 

     2     VÍZKERESZT| 

     11     VÍZÖZÖN| 

     3     VÍZRAJZ| 

     1     VÍZSZENNYEZÉS| 

     4     VONATOK| 

     10     VULKÁNOK 

     1     WEBLAPOK| 

     1     ZÁSZLÓK| 

     1     ZEBRÁK| 

     19     ZENE| 

     1     ZENEELMÉLET| 

     5     ZENEMŰ| 

     1     ZENEOKTATÁS| 

     14     ZENESZERZŐK| 

     8     ZENETÖRTÉNET| 

     3     ZONGORADARABOK| 

     1     ZONGORAMŰVEK| 

     1     ZONGORAVERSENYEK| 

     2     ZÖLDSÉGEK| 

     1     ZSIDÓ TÖRVÉNYEK| 

     1     ZSIDÓ VALLÁS| 

     1     ZSIDÓGETTÓ| 

     3     ZSIDÓK| 
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TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT 
 

 

Tankönyvek kezelése 
 

Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a tankönyvellátás rendjét. 

 

A 2001. XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről meghatározza, hogy a tartósan beteg, a fogyatékos, a nagycsaládos 

és a gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók számára az iskolának ingyenes tankönyvet kell biztosítani.  

2013. szeptember 1-től a köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése értelmében az elsőtől a nyolcadik évfolyamig a 

tankönyvellátás térítésmentessé válik.  

A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló 

számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. 

 

Az iskolai könyvtár az állam által biztosított ingyenes tankönyveket, a munkafüzetek kivételével, könyvtári állományba 

veszi, különgyűjteményként kezeli, és a tanuló rendelkezésére bocsátja. 

 

 

A tankönyv és tartós tankönyv kölcsönzésével kapcsolatos szabályok 
 

Az iskola minden tanévben a tankönyvrendelést megelőzően felméri az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényt. 

Ingyenes tankönyvet az iskola könyvtárából egy tanévre kölcsönözhet. A könyveket visszahozni az utolsó tanítási napig 

kell.  

 

Tartós az a tankönyv10: 

 Melyet tankönyvvé nyilvánítottak és nem tartalmaz a könyvbe bejegyzést igénylő feladatokat.  

 Alkalmas négy éven keresztül történő használatra. 

 Megfelel a nyomdai követelményeknek.  

 

 

Tartós tankönyvek nyilvántartása 
 

Időleges brosúra nyilvántartás készül (3/1975 KM-PM rendelet) azon tartós tankönyvekről, amelyeket a tanulók a 

könyvtárból tartós használatra kölcsönözhetnek. Ez számítógépes, csoportos nyilvántartás. Alapja a tankönyvátvételi 

lap, az iskolai tankönyvrendelés szerint. 

 

Szerepel rajta a tankönyv raktári száma, címe, példányszáma.  

 

A könyvtári állományba került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetőek.  

 

 

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje 
 

Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén: max. 4 év. 

 

Egy évfolyamon használt esetén: szeptember 1-június 15. 

 

Selejtezésről jegyzőkönyv készül. 

 

 

A tankönyvraktár funkciója 
 

A tankönyvraktárban azok a tartós tankönyvek kerülnek elhelyezésre, amelyeket az iskola pedagógusai az adott 

tanévben tanulói használatra megjelölnek. 

 

 

                                                           
10 Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II.28) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről 
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A tankönyvraktár helye 
 

A tartós tankönyvek a könyvtáron belül található szekrényekben kapnak helyet. 

 

 

A tankönyvraktár rendje 
 

A tankönyvraktárban a tartós tankönyvek évfolyamok szerint, azon belül tantárgyak szerint kerülnek elhelyezésre. 

 

 

A tankönyvraktár használati rendje 
 

Csak a könyvtáros, vagy felettesei, illetve indokolt esetben a könyvtáros tevékenységének ellenőrzésére kijelölt 

személyek jogosultak. 

 

 

 

Kártérítés iskolai tulajdonú tankönyv esetén 
 

A 2007. évi XCVIII. Tv. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII.tv. módosítása rendelkezik a kártérítésről: 

Meg kell téríteni a tankönyv árát:  

 ha elveszett 

 megrongálódott 

 

Nem kell megtéríteni, ha a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származik az értékcsökkenés.  

 

Az intézményi SZMSZ valamint a Könyvtárhasználati Szabályzat /Házirend szabályozza  

 a tankönyvkölcsönzést. 

 a tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálódásával okozott kártérítést. 

 kártérítés mérséklésének, elengedésének feltételeit. 

 

 

A tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés szabályozása 
 

Az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés rendje: 

(2007. évi XCVIII. tv. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII.tv. módosítása) 

 

 

Kártérítés 

 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Elvárható tőle, 

hogy az általa használt tankönyv tanulmányai befejezéséig használható állapotban legyen. 

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:  

 

 Az egy év tényleges használat11 után  legfeljebb 25%-os, 

 két év tényleges használat után legfeljebb 50%-os, 

 három év tényleges használat után legfeljebb 75%-os, 

 négy év tényleges használat után 100%-os lehet. 

 

Az elhasználódás mértékének megállapítása a könyvtárostanár feladata. Vitás esetekben az igazgató szava a döntő. 

 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával 

okozott kár megtérítésére köteles. 

 

A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és 

szociális helyzete indokolja. 

 

Az igazgató dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában. 

 

                                                           
11 Tényleges használat:  a könyvet rendszeresen, a tanórai felkészüléshez használja a támogatott tanuló.  
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Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak, a tankönyv 

átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

 az első év végén a tankönyv árának 75%-t, 

 a második év végén a tankönyv árának 50%-át, 

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25%-t. 

 

Amennyiben a tanuló meg kívánja vásárolni a könyvtártól az általa használt tankönyvet, az avulás mértékének 

megfelelő áron teheti azt. 


