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I. INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK 
 

 

 

I/1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata 

 

A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az 

intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső 

kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat, és azon rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok 

összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. 

 

E szabályzat elsősorban arra hivatott, hogy a többfunkciójú, több egységből álló 

intézmény legcélszerűbb, legeredményesebb működését szolgálja.  

 

Az egész intézményre, minden funkcionális csoportjára egyformán érvényes  a 

szervezeti és működési szabályzat. Ezért jóváhagyása, módosítása a nevelőtestület 

jogosítványa. 

 

I/2. Az SZMSZ alapjául szolgáló hatályos jogszabályok 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről, a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 

 

I/3.   Az SZMSZ általános rendelkezései: alapító okirat 

 

1. Intézmény hivatalos neve: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 

Német nyelven: Ungarndeutsches Bildungszentrum  

 

       1/a. Az intézmény rövid neve:  MNÁMK  

 Német nyelven:             UBZ 

     

2. OM azonosítója: 027939 

 

3. Székhelye: 6500 Baja, Duna u. 33. 

 

4. Alapítója: Baja Város Önkormányzata 

 

4/a Alapító székhelye: 6500 Baja, Szentháromság tér.1. 

 

5. Alapításának időpontja: 1995. szeptember 1. 

 

6. Fenntartója: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 

Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány (1998. augusztus 1. napjától)    

 

7. Fenntartó székhelye: 6500 Baja, Duna u. 33. 

 

8. Működési terület: Magyarország 
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9. Ellátási köre: 
- a közoktatás terén: a hazai németség és a magyarországi fiatalok 3-22 éves 

korosztálya, a nem magyar állampolgárságú tanulók, közülük elsősorban a 

kecskeméti és a miskolci tagintézmény vonatkozásában a Mercedes-Benz 

kecskeméti gyára, a BOSCH - csoport miskolci dolgozóinak gyermekei 

- a közművelődés terén: a hazai németség és az ország lakossága, 

- a képzési, egyéb továbbképzési, átképzési formákban résztvevők köre. 

 

10. Intézmény típusa: általános művelődési központ 

 

11. Intézményegységek és tagintézmények elnevezése: 

 

A székhelyen, Baján:  

- MNÁMK Óvodája 

- MNÁMK Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

- MNÁMK Kollégiuma 

- MNÁMK Közművelődési Intézményegysége és Könyvtára (az 

intézményegységek az intézmény székhelyén működnek) 

              

            Kecskeméten (tagintézmény): 
- MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnázium, Kecskemét  

 

Miskolcon (tagintézmény): 

   -   MNÁMK BOSCH Német Általános Iskola, Miskolc 

 

Német nyelven: 

- Ungarndeutsches Bildungszentrum Kindergarten 

- Ungarndeutsches Bildungszentrum Grundschule, Gymnasium und 

Fachgymnasium 

- Ungarndeutsches Bildungszentrum Internat 

- Ungarndeutsches Bildungszentrum Kulturabteilung und Bibliothek  

- Ungarndeutsches Bildungszentrum Abteilung Mercedes-Benz Schule, 

Kecskemét 

- Ungarndeutsches Bildungszentrum Abteilung BOSCH Deutsche Schule, 

Miskolc 

 

       11/a. A kecskeméti tagintézmény címe:    6000 Kecskemét, Alkony u. 11. 

- a tagintézmény telephelyének címe:  6000 Kecskemét, Kvarc u. 2. 

 

11/b. A miskolci tagintézmény címe:     3530 Miskolc, Vörösmarty u.76. 

 

11/c. A bajai telephely címe:     6500 Baja, Bajcsy- Zsilinszky u.14. 

 

12. Az iskolai évfolyamok száma az intézmény székhelyén:  

 

- egységes iskola: tizenhárom (1-13. évfolyam), ezen belül: 

 

a. általános iskola:    nyolc (1-8. évfolyam) 

b. gimnázium:      négy (9-12. évfolyam) 

        öt      (9Ny,10-13. évfolyam) 

          hat    (7-12. évfolyam) 

c.    szakgimnázium:    négy (9-12. évfolyam) 
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                                            öt      (9Ny-10-13. évfolyam) 

       szakképzési évfolyam: egy   (1/13.  évfolyam) 

                                            két    (1/13-2/14.  évfolyam) 

 

12/a. Az iskolai évfolyamok száma a kecskeméti tagintézményben: 

  

a/    általános iskola:        négy  (1-4. évfolyam) 

b/    gimnázium:        hat  (5-10. évfolyam) 

 

 

        12/b. Az iskolai évfolyamok száma a miskolci tagintézményben: 

  

              a/    általános iskola:      négy  (1-4. évfolyam) 

               

13. Az oktatás munkarendje: 

c. általános iskola:  nappali 

d. gimnázium:   nappali  

e. szakgimnázium:   nappali, esti 

 

14. Az intézmény által felvehető maximális gyermek és tanuló létszám Baján: 

   

        - óvoda:                     max: 165 fő (6 

csoport) 

        - általános iskola:                  max: 450 fő 

         - gimnázium:              max: 440 fő 

         - kollégium:                   max: 230 fő 

         - szakgimnázium:      max: 100 fő 

        - tanulók napközi otthonos és tanulószobai ellátása:            max: 320 fő 

  

14/a. A kecskeméti tagintézmény által felvehető maximális tanuló létszám:  

       - általános iskola:                                 max:  110 fő 

       - gimnázium:                   max:  180 fő 

 

      14/b. A miskolci tagintézmény által felvehető maximális tanuló létszám: 

                   német nyelvű tagintézmény: 

                - általános iskola:                                                                    max:  80 fő 

 

14/c. A bajai telephely által ellátott maximális tanuló létszám: 

             -kollégium:                                                                                max: 32 fő 

 

15. Intézmény jogállása: 

 

Jogi személy; közoktatási intézményként szerzett jogosítványait tekintve jogutódja az 

1998. július 31-én megszűnt önkormányzati intézménynek. 

 

A 2009. szeptember 1-jétől induló kecskeméti és a 2012. szeptember 1-jétől induló 

miskolci német nyelvű tagintézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 90.§-a szerinti külföldi nevelési-oktatási intézmény, melyet az oktatásért felelős 

miniszter vesz nyilvántartásba, illetőleg adja meg a működési engedélyét. 

 

16. Az intézmény felügyeleti szerve és címe:  
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a. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

b. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

c. Kultuszminiszteri Konferencia, 10117 Berlin, Taubenstraße 10 

d. NSZK Szövetségi Közigazgatási Hivatal Külföldi Oktatásért Felelős Osztálya, 

50728 Köln 

e. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 

17. Alapfeladatai a székhelyen:  
 

Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 
- 091130  nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

- 091140  óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 

Nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatás 

- 091213 nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai (1-4. évfolyam) 

- 091220 köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

- 092113 nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai (5-8. évfolyam) 

- 092120 köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

 

Nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása 
- 092213 nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai (9-12/13. évfolyam), kétnyelvű kisebbségi oktatás, továbbá a 

nemzetiségi tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó 

rendszeres nevelése-oktatása, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 

tanulmányok megkezdésére történő felkészítés a 301/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelettel kihirdetett német magyar kormányközi megállapodásban 

meghatározottak alapján  

- 092260 gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok (9-12/13 évfolyam) 

 

Nemzetiség szakgimnáziumi nevelés-oktatása  
- 092223 nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban  

- 092260 gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

 

 Nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása 

- 092223 nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai  elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában 

- 092231 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 

szakmai feladatai a  szakképző iskolákban 

- 092260 gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával  összefüggő működtetési feladatok 

- 092270 szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési  feladatok 

 

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás: 
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- 092221 közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban. 

- 092260 gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

- 092231 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

- 092270 szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok  

 

Felnőttoktatás  
- 092221 közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

- 092231 szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban  

 

Szakmacsoport, ágazat, szakképesítés megnevezése, azonosítószáma: 

 

 

Nemzetiségi kollégiumi ellátás 
- 096040 köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése  

 

Általános művelődési központhoz tartozó alapfeladatai: 

- 083080 nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása 

(közművelődési, kulturális és egyéb szórakoztatási tevékenység (német 

nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, komolyzenei 

hangversenyek, képző-, ipar- fotó- és egyéb művészeti kiállítások, városi, 

megyei, országos, nemzetközi szintű nagyrendezvények szervezése, nemzetközi 

kulturális kapcsolatok teremtése és fenntartása), a német nemzetiség 

identitástudatának, kulturális hagyományainak meg-őrzése, ápolása, és 

fejlesztése) 

- 082091  közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

- 082044  könyvtári szolgáltatások   

- 082042  könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

- 082043 könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 

- 096010 óvodai intézményi étkeztetés 

- 096020 iskolai intézményi étkeztetés 

- 096030 köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

- 095020  szakmai továbbképzések 

- 095020  iskolarendszeren kívüli oktatás 

- 098010  oktatás igazgatása 

- 098040  nemzetközi oktatási együttműködés 

- 094250  tankönyv- és jegyzettámogatás 

Szakképesítés  

azonosító száma 

Munkarend Szakképesítés 

megnevezése 

Szakmacsoport Ágazat 

54 812 01  
nappali - 

esti 
idegenvezető 

18.Vendéglátás-

turisztika 

XXVIII. 

Turisztika 
54 812 03 

nappali - 

esti 

turisztikai 

szervező, 

értékesítő 
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- 081030  sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

- 081043  iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

- 086020 helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

- 086030  nemzetközi kulturális együttműködés 

- 086090  mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

- 041110  általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

- 041210  munkaügy igazgatása 

- 105020  foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások  

- 104030  gyermekek napközbeni ellátása 

- 074032  ifjúság-egészségügyi gondozás 

- 013360 más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,egyéb 

szolgáltatások 

- 5629  munkahelyi étkeztetés 

- 6820  nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,helyiségek eseti bérbeadása 

- 5590  egyéb m.n.s szálláshely-szolgáltatás 

- 1813  nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 

- 7711 személygépjármű kölcsönzése vezető nélkül 

- 4932 taxis személyszállítás vezetővel együtt 

- 4761 könyv - kiskereskedelem      

         

       17/a. A kecskeméti tagintézmény alaptevékenysége (cél szerinti tevékenysége): 

a magyar köznevelési intézményektől eltérő szerkezetű, baden-württembergi tanterv 

szerint működő német nyelvű, külföldi iskolának minősülő 1-10. évfolyamos általános 

iskola és gimnázium 

- 091211 köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

- 091220 köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

- 092111 köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

- 092120 köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  

- 092211 gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

- 092260 gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

 

  17/b. A miskolci tagintézmény alaptevékenysége (cél szerinti tevékenysége): 

a magyar köznevelési intézményektől eltérő szerkezetű, baden-württembergi tanterv 

szerint működő német nyelvű, külföldi iskolának minősülő 1-4. évfolyamos általános 

iskola  

- 091211 köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

- 091220 köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

  

18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

18.1. A székhelyen: 6500 Baja, Duna u. 33. 

 

       Baja Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a közalapítvány  

       ingyenes használatába adta a közalapítvány fennmaradásának idejére a tulajdonukat  

       képező alábbi ingatlanokat és egyéb tárgyi eszközállományt (926.705 E Ft értékében) 
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a) Ingatlanok:    hrsz.    terület 
Tornacsarnok, gimnázium:  974/86    4.538 m2 

Kollégium:    974/86    3.104 m2 

Óvoda, általános iskola:   974/86    2.389 m2   

Szolgálati lakás, garázs   974/86       193 m2 

Gimnázium „B” épület:   974/86    2.070 m2 

 

b.)  Az a.) pontban meghatározott ingatlanok teljes tárgyi eszközállományát az 1998. 

augusztus 1-i leltár szerint.  

 

c.)  Bevételek: 

- állami támogatás,  

- alapítói kiegészítő támogatások, 

- saját bevételek, 

- adományok. 

 

d.) A közalapítvány kuratóriuma, mint fenntartó az a-b. pontokban felsorolt 

ingatlanokat és tárgyi eszközöket az intézmény kezelésébe, használatába adta.  

 

18.2 A telephelyen: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u.14. 

        

Az Eötvös József Főiskolával megkötött bérleti szerződés alapján öt év határozott időre, 

2020. június 30. napjáig bérbe adta a közalapítvány részére az alábbi kollégiumi 

lakóhelyiségeket és azok kiszolgáló helyiségeit (kollégium): 

  

a.) Ingatlan     hrsz.: 5342/2  terület 

 

Kollégium számára: 

       222. szoba       43,69 m2 

        223. szoba       43,94 m2 

        224. szoba       57,94 m2 

        225. szoba       57,76 m2 

        213. szoba       30,16 m2 

        Összesen:        233,49 m2 

 

b.) Az a.) pontban meghatározott ingatlanrészekhez tartozó tárgyi eszközállományát a 

2015. május 28-án megkötött bérleti szerződések 1. számú mellékleteiben 

meghatározott eszközleltár szerint. 

 

c.) Bevételek: 

-     állami támogatás 

-     alapítói kiegészítő támogatások 

-     saját bevételek 

-     adományok 

 

d.) A közalapítvány kuratóriuma, mint fenntartó a felsorolt helyiségeket és tárgyi 

eszközöket az intézmény kezelésébe, használatába adta. 

 

18/a. A kecskeméti tagintézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti 

rendelkezési jog: 
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      a.) Ingatlan: 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a közalapítvány ingyenes 

használatába adta határozatlan időre a tulajdonát képező alábbi ingatlant és 

egyéb tárgyi eszközállományt. 

 

               Iskola: 12464/16 hrsz (Kecskemét, Alkony u.11.).  477 m2 

 

 A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatlan időtartamra 

2011. augusztus 15. napjától ingyenes használatra adta a kecskeméti 21921/4 

hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben 6000 Kecskemét, Kvarc u. 2. szám 

alatti ingatlan, összesen 861,82 m2 hasznos alapterületű helyiségeit, az ingyenes 

hasznosítási szerződés feltételei szerint.  

 

b.)   A kecskeméti intézményegység, tagintézmény vonatkozásában a 2009. augusztus 

31-i leltár szerint. 

 

c.)   Bevételek: 

- állami támogatás,  

- a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. támogatása, 

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása  

- saját bevételek, 

- adományok. 

 

d.) A közalapítvány kuratóriuma, mint fenntartó az a-b. pontokban felsorolt ingatlant 

és tárgyi eszközöket az intézmény kezelésébe, használatába adja.  

 

18/b. A miskolci tagintézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti 

rendelkezési jog: 

       

a.) Ingatlan: 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a közalapítvány részére bérbe 

adta, 2012. augusztus 1. napjától kezdődően öt év határozott időre a tulajdonát 

képező alábbi ingatlanrészt és egyéb tárgyi eszközállományt. 

 

    Iskola:   6571/51 hrsz.                  222 m2 

    (közösen használt helyiségek)   1579 m2 

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 3530 Miskolc, 

Vörösmarty u. 76. szám alatt elhelyezkedő épületének különálló 

épületszárnyában a bérleti szerződés által biztosított helyiségek kizárólagos és 

közös használata, a bérleti szerződés rendelkezései szerint. 

 

b.) A miskolci tagintézmény vonatkozásában a birtokba adáskor, legkésőbb 2012. 

augusztus 1. napjáig felvett leltár szerint. 

 

c.) Bevételek: 

 állami támogatás,  

 a Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjármű Elektromossági Alkatrész 

Gyártó és Forgalmazó Kft., valamint a Robert Bosch Power Tool Elektromos 

Szerszámgyártó Kft. támogatása, 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az iskolaépület üzemeltetésében 

megnyilvánuló támogatása, 

 saját bevételek, 
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 adományok. 

 

d.) A közalapítvány kuratóriuma, mint fenntartó az a-b. pontokban felsorolt ingatlant és 

tárgyi eszközöket az intézmény kezelésébe, használatába adja.  

 

19. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

  

A közalapítvány kuratóriuma által elfogadott éves költségvetés alapján az intézmény 

önállóan gazdálkodik. 

 

A kecskeméti, és a miskolci tagintézmények vonatkozásában az MNÁMK 

elkülönítetten tervezi, tartja nyilván a tagintézmény fenntartásával, működtetésével 

kapcsolatos bevételeket, kiadásokat és a működtetéshez szükséges vagyont. 

 

20. Az intézményvezető kinevezési rendje: 

 

A közalapítvány kuratóriumának hatásköre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján. 

 

21. Az intézmény a 18.) pontban rábízott vagyonnal a hatályos jogszabályi előírások 

betartásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenység azonban 

nem veszélyeztetheti alapfeladatait. A vállalkozási tevékenységből származó eredményt 

az intézmény feladatellátására kell, hogy fordítsa. 

 

Az intézmény részt vehet olyan gazdálkodó szervezetben, vagy olyan szervezetet 

alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét, 

és amelyben – kivéve, ha a törvény más feltételeket nem határoz meg – legalább 

többségi befolyással rendelkezik. 

 

 

I/4.  Az alapító okirat kezelésére vonatkozó szabályok  

 

Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő 

változásokat 30 napon belül be kell jelenteni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál, 

illetve a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának. 

 

I/5.  Az intézmény egyéb jellemzői  

 

 Az intézmény bélyegzőjének felirata: 

 

 Hosszú bélyegző: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 

         Ungarndeutsches Bildungszentrum 

         6500 Baja, Duna u. 33. Pf.: 58. 

         Adószám: 18354483-2-03 

 Körbélyegző: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 

            Ungarndeutsches Bildungszentrum 3. 

            Pf. 58. 

            H-6500 Baja, Duna u. 33. 

   

 A bélyegzők nyilvántartását, használati rendjét a gazdálkodás ügyrendje tartalmazza.  
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 Az intézmény kiadmányozási rendje: 

 

Az intézmény kiadmányozási rendjét az iratkezelési szabályzat tartalmazza. 

 

 Az intézmény irányítása: 
 

Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban 

önállóan dönt olyan ügyekben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az 

intézmény irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik. 

 

I/6.  Az SZMSZ és az intézményegységek más belső szabályainak összefüggései, 

kapcsolata 

 

 A hatályos jogszabályok  alapján az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 

vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg, melyet az intézmény vezetője és 

az intézményegységek vezetői készítenek el. 

 

I/7.  Az MNÁMK jellege, az intézményegységek feladatai 

 

 A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (továbbiakban: MNÁMK) 

többcélú intézmény. 

 

Az MNÁMK az egyes művelődési intézmények jogszabályban meghatározott feladatait 

egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézmény-egységek révén a 

gazdasági hivatal segítségével látja el. 

 

- Óvodai intézményegység 

- Általános iskolai, gimnáziumi és szakgimnáziumi intézményegység (egységes iskola) 

- Kollégiumi intézményegység 

- Közművelődési intézményegység  

- Gazdasági hivatal az intézmény székhelyén 

 

 külföldi iskolaként működő tagintézmények:  

- Általános iskolai és gimnáziumi tagintézmény Kecskeméten 

- Általános iskolai  tagintézmény Miskolcon 

 

Az SZMSZ tartalmazza a közös működés szabályait és intézményegységenként külön-

külön az egyes intézményegységek működését meghatározó előírásokat.  

 

Intézményegység, tagintézmény és tagozat létrehozásáról a fenntartó dönt - az 

igazgatótanács véleményezésével. Megszüntetése, funkciómódosítása az egységben 

dolgozók és az igazgatótanács véleményezésével - a fenntartó jóváhagyásával - 

történhet. 

 

Titkárság: 

 

Az ÁMK főigazgatójának közvetlen irányításával működik. 

  

Ellátja az ÁMK-ba érkező posta és iratok bontását valamint iktatását és az 

intézményegységekhez és a gazdasági hivatalhoz való továbbítását. Végzi az ÁMK 

vezető és szakmai testületei összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, 

vezeti az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. 
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A titkárság dolgozóinak részletes feladatait munkaköri leírás határozza meg. Az 

iratkezelési szabályzat részletesen tartalmazza az iktatási rendet valamint az 

elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, az 

elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét.  

Ezek szerint: Az elektronikusan előállított, de papíralapú nyomtatványok (pld.: baleseti 

jegyzőkönyv) minden esetben nyomtatásra kerülnek. A dokumentumokat az arra 

illetékes vezető aláírásával látja el és lepecsételi. A kinyomtatott dokumentumok iktatási 

sorszámot kapnak, és bekerülnek a központi és az intézményi iktatási könyvbe. 

 

 A kinyomtatott és aláírt, lepecsételt dokumentumokat az intézményegység sorszámmal 

látja el, és bejegyzi az intézményi iktatási könyvbe. Postázás esetén a Főigazgatói 

titkárság intézményi iktatószámmal is ellátja, és bejegyzi a központi iktatási könyvbe. 

Az intézményegységben tárolt dokumentumok az adott tárgyév után, bekerülnek az 

irattárba. 

 

 Az intézmény jogállása: 

 

Az MNÁMK típusát tekintve többcélú, önállóan gazdálkodó köznevelési intézmény, 

általános művelődési központ. Jogi személy, melynek képviseletében az MNÁMK 

főigazgatója, vagy az általa meghatalmazott más személy jár el. Az intézmény vezetője 

önálló bérgazdálkodási joggal rendelkezik. 

 

I/8.  Az ÁMK vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 

 

Az ÁMK-ban a vezetéssel kapcsolatos feladatokat a főigazgató, a főigazgató-

helyettes, a gazdasági igazgató, az intézményegység-vezetők: az óvodavezető, a 

német igazgató, az iskolaigazgató és a kollégiumvezető; és a tagintézmény-vezetők 

látják el. Munkájukat az igazgatótanács segíti. 

 

I/8/1. Az ÁMK főigazgató feladata, hatásköre: 

 

- Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 

- Munkáját jogszabályok, a fenntartó, valamint az ÁMK belső szabályzatai által előírtak 

szerint végzi. Megbízása a jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra 

történik. 

- Irányítja és ellenőrzi, koordinálja az MNÁMK igazgatási, szakmai és gazdasági 

tevékenységét. 

- Jogköre révén gondoskodik a pedagógiai-művelődési program végrehajtásáról. 

- Koordinálja az intézményegységek, tagintézmények tevékenységét. 

- Munkaköri leírásokban rögzíti a vezetők munkakörét. 

- Az MNÁMK egészére kiterjedően gyakorolja a bér- és munkaerő-gazdálkodás jogát, 

valamint a munkáltatói jogokat. 

- Az elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetők és felelősök beszámolói alapján a 

tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott alkalmakkor pedig külön is 

értékeli az ÁMK szakmai munkáját. 

- A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az intézmény belső 

szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi 

dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

 

 Személyzeti, munkáltatói feladatai: 
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- Elkészíti az intézmény munkaerő-gazdálkodási tervét.  

- Külön jogszabályban előírt feltételek szerint kinevezi az intézmény dolgozóit, 

gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. 

 

 Költségvetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatai: 

 

- A gazdálkodási év előkészítéseként - a gazdasági igazgatóval - elkészíti a következő évi 

költségvetés tervezetét, amit benyújt a fenntartónak. 

- Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, előkészíti 

a szükséges módosításokat. 

- Folyamatosan gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásáról. 

- Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartónak.  

- A költségvetésben előírt bevétel teljesítését követően az intézmény kollektívája 

véleményének figyelembe vételével önállóan rendelkezik a plusz bevétel 

felhasználásáról, az intézmény tereinek és eszközeinek hasznosításáról. Dönt a 

többletbevételek és tartalékok felosztásáról. 

- Gyakorolja az aláírási, utalványozási, kiadmányozási és rendelkezési jogkört. 

 

I/8/2. Az ÁMK „német igazgatója” 

 

A magyar–német kormányközi megállapodás alapján az ÁMK igazgató szakmai 

munkáját a német fél részéről delegált, az intézményfenntartó kuratórium jóváhagyását 

bíró „német igazgató” segíti. 

 Az egységes iskola vezetőjével együttműködve teljes körű szakmai-vezetői 

kompetenciával irányítja a német nyelvű nevelő-oktató munkát a bajai intézmény-

egységen belül a német-magyar tagozaton, valamint a tagintézmény-vezetőkkel 

együttműködve a két tagintézményben. 

 

I/8/3. Az intézményegység-vezetők, a tagintézmény-vezetők: 

 

- A szervezeti egységek munkáját az intézményegység-vezető: óvodavezető, 

iskolaigazgató, kollégiumvezető, a tagintézmény-vezetők irányítják. A vezetői 

megbízás 5 évre adható. 

- Az intézményegységek és a tagintézmények vezetőit az ÁMK főigazgató bízza meg. 

- Az intézményegység-vezető dönt az intézményegység működésével kapcsolatos 

minden olyan kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az ÁMK központi 

szerveihez, illetőleg amelyekben a döntés nem tartozik az intézményegység más 

közösségének hatáskörébe.  

- Az óvodai, az iskolai és kollégiumi intézményegység vezetője jogszabályban 

meghatározottak szerint végzi a tanügyigazgatási feladatokat. 

- Felelősek feladataik ellátásáért, az általuk vezetett intézményegység szakmai 

munkájáért. 

- Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt ellenőrzéseket, valamint az 

MNÁMK Munkavédelmi Szabályzatában és a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt 

feladatokat, ellátják, illetve irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését 

az intézményegység működési szabályzatában foglaltak szerint. 

- Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés tervezésének 

időszakában felmérik, és a gazdasági vezetőhöz eljuttatják az intézményegység 

következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. 

 

I/8/4. Az intézményegység-vezetőhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető: 
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- Az egységvezető tevékenységét helyettes (szakgimnáziumban gyakorlati oktatásvezető) 

segíti. 

- Az intézményegység-vezetőhelyetteseket ( igazgató-helyettes ) - a nevelőtestület, illetve 

az érintett szakalkalmazottak véleményének megismerése után - az ÁMK főigazgató 

bízza meg, az intézményegység-vezető egyetértésével.  

- Az intézményegység-vezető irányításával, vele szorosan együttműködve végzik 

feladataikat a munkaköri megosztás szerint. A helyettesek száma és a vezetésben való 

közreműködésük formái, hatáskörük, egymáshoz való viszonyuk az egység nagyságától 

- jogszabályoktól, fenntartói döntésektől - függően változhatnak. 

- Megbízásuk öt évre adható. 

 

I/8/5. A gazdasági igazgató 

 

- A gazdasági - szolgáltató egységhez kapcsolódó vezetői feladatokat látja el. 

- Vezetői megbízását a főigazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

- Az ÁMK pénzügyi és gazdasági szervezetének felelős vezetője, aki számviteli és 

pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvényű 

intézkedéseket tehet a főigazgató egyetértésével. 

- Irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági hivatal munkáját. 

- Kidolgozza az ÁMK belső gazdálkodási szabályait, a könyvviteli, elszámolási, vagyon-

nyilvántartási és bizonylati rendet. 

- Ellenjegyzési, utalványozási és meghatározott körben kötelezettségvállalási jogkört 

gyakorol. 

- Rendszeres kapcsolatot tart a költséghelyek vezetőivel. 

- Átruházott hatáskörben ellátja a munka- és tűzvédelmi szervezet közvetlen irányítását. 

- Tevékenységéről a főigazgatót folyamatosan tájékoztatja. 

- Elkészítteti, majd felügyeli az intézmény vagyonáról készült leltárt, ellenőrzi annak 

naprakészségét. Lebonyolítja az esedékes selejtezési eljárásokat - az erre vonatkozó 

jogszabályok betartása, betartatása mellett. 

 

I/8/6. A helyettesítés rendje 

 

- A főigazgatót távollétében az általános helyettesi jogkörrel megbízott, az ÁMK 

székhelyén működő egységes iskola igazgatója, főigazgató-helyettes helyettesíti. 

Pénzügyi és gazdálkodási, munkáltatói ügyekben helyettesítését a főigazgató-helyettes 

és a gazdasági igazgató látja el. 

- Az ÁMK főigazgató és az általános helyettesítésével megbízott egységes iskola 

igazgatója egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés az egységes iskola egyik 

megbízott igazgató-helyettesének és a gazdasági igazgatónak a feladata. 

- Az intézményegység-vezetők és a gazdasági igazgató tartós távolléte esetén az ÁMK 

igazgató a munkajogi szabályoknak megfelelően külön intézkedik a helyettesítés 

ellátásáról.  

 

I/9.  Döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörrel felruházott vezetői, szakmai 

testületek, közösségek 

 

I/9/1. Az igazgatótanács/Intézményi tanács 

 

Elnöke:  - az ÁMK főigazgató 

Tagjai:  - a német igazgató, 

- az óvodavezető, 

- az egységes iskola igazgatója,  
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- az egységes iskola igazgató-helyettesei, 

- gyakorlati oktatásvezető, 

- a kollégiumvezető, 

- közművelődési intézményegység vezetője,  

   - a gazdasági igazgató, 

   - az intézményben működő szakszervezet képviseletében 1 fő, 

   - az üzemi tanács képviseletében 1 fő, 

   - a fenntartó képviselője, 

   - a felnőttoktatás vezetője. 

 

A szakszervezet munkahelyi közössége és az üzemi tanács maga dönt a delegálás 

módjáról. 

 

Az igazgatótanács/Intézményi tanács dönt: 

 

- az intézményegységek feladatainak összehangolásáról 

- állást foglal az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi 

feltételeket érintő javaslatokról, továbbá mindarról, amiben a főigazgató 

állásfoglalást kér, 

- gyakorolja a szakalkalmazotti értekezlet által átruházott döntési, választási 

hatásköröket 

 

Véleményezi: 

 

- az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerésével kapcsolatos kérdéseket (címek 

adományozása, kitüntetési javaslat, intézményi szintű jutalmazások) 

- az ÁMK éves költségvetési tervét 

- a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket. 

 

Javaslattevő jogkörrel rendelkezik az ÁMK működésével kapcsolatos minden további 

kérdésben. 

 

Az igazgatótanács feladata a szakalkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében 

dönt az szakalkalmazotti értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az 

szakalkalmazotti értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen véleményezi. 

Állásfoglalását ismertetni kell. 

 

Az igazgatótanácsot havonta a főigazgató hívja össze. Rendkívüli igazgatótanácsi 

értekezlet összehívására kerül sor, ha azt legalább a tagok fele az okok megjelölésével 

indítványozza, vagy ha azt a vezetői tanács, vagy a főigazgató szükségesnek ítéli meg. 

 

Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha a tagjainak legalább 2/3-a jelen van. 

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

Az igazgatótanács működtetésének rendjét az igazgatótanács állapítja meg.  

  

I/9/2. A vezetői testület 

 

Operatív ügyekben az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, 

amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint 

a főigazgató által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működik. 

Véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik az ÁMK vezető testületei felé. 
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 Vezetője: - az ÁMK főigazgató 

Tagjai:  - a német igazgató, 

   - intézményegység-vezetők (óvodavezető, igazgató, kollégiumvezető), 

- tagintézmény-vezetők, 

- gazdasági igazgató. 

 

Feladatköre: 

- dönt saját munkaprogramjáról 

- javaslatot tesz az ÁMK éves munkatervének és az igazgatótanács 

munkaprogramjának összeállítására, ajánlást tehet a szakmai tanács által 

vizsgálandó kérdésekre 

- gondoskodik az igazgatótanács állásfoglalásának végrehajtásához szükséges 

intézkedések kidolgozásáról 

- állást foglal a belső szabályzatok tervezetéről, a képzési, továbbképzési, 

szabadságolási tervről 

- véleményezés után dönt a belső szabályzatok és a tervek elfogadásáról 

- vizsgálja a személyi és tárgyi feltételek alakulását 

- negyedévenként meghallgatja a gazdasági vezető tájékoztatását a pénzügyi helyzet 

alakulásáról, évenként egyszer a tűz- és munkavédelmi helyzetről, a nyári felújítás, 

karbantartás, nagytakarítás megszervezéséről 

- állást foglal, illetve dönt mindazon kérdésekben, amelyeket a főigazgató előterjeszt 

 

A vezetői testület az operatív ügyek által meghatározott szükség szerinti 

rendszerességgel tartja értekezleteit. 

 

I/9/3. Szakalkalmazotti értekezlet: 

 

  A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogkörébe tartozik: 

 

- az ÁMK pedagógiai-művelődési programjának elfogadása 

- az ÁMK szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása, a 

jóváhagyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása 

- az ÁMK munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 

- a képviseletében eljáró szakalkalmazott(-ak) megválasztása 

 

 A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogköréből az igazgatótanácsra ruházza az 

alapító okiratban foglaltak szerint: 

 

- az ÁMK alapfeladatán kívüli anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenység 

indításával, igénybevételi feltételeinek meghatározásával, a bevétel felhasználási 

jogcímének megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalát 

 

 A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az ÁMK 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

 A szakalkalmazotti értekezletet általában évente egyszer, a szorgalmi időszak elején kell 

összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a napirend megjelölésével az ÁMK más 

vezető testülete, vagy a szakalkalmazottak egyharmada kéri a főigazgatótól. 

 

A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen 

van. A szakalkalmazotti értekezlet döntéseit nyílt valamint titkos szavazással, egyszerű 
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többséggel hozza. Annak eldöntését, hogy mely szavazással történik a döntéshozatal - 

az értekezlet témájának figyelembevételével - a szakalkalmazotti kör határozza meg. 

 

 Ha a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben 

véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett, az intézmény főigazgatója azt megvizsgálja, 

és arra 30 napon belül írásbeli választ ad, amelynek megfelelő közzétételéről az 

intézményegység-vezetők gondoskodnak. 

 

I/9/4. Az alkalmazotti közösség, az összalkalmazotti értekezlet 

 

  Az alkalmazotti közösséget az ÁMK-ban foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja. 

 

 Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az ÁMK átszervezésével 

(megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 

költségvetésének meghatározásával és módosításával, az intézményvezető 

megbízásával és a megbízás visszavonásával összefüggő döntésekben. 

A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az összalkalmazotti értekezlet. 

 

Az összalkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések 

meghozatala előtt kell összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt az igazgatótanács 

valamely kérdés megtárgyalására elhatározza. Az összalkalmazotti értekezlet 

összehívását az alkalmazottak egynegyede a napirend megjelölésével kezdeményezheti, 

amelynek elfogadásáról az igazgatótanács dönt. 

 

 Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az 

összalkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki 

véleményét. 

 

I/10.  Az MNÁMK alapfeladatainak ellátásával összefüggő munkakörök 

 

 Az MNÁMK dolgozói: 

 Az intézmény dolgozói a jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján a 

következők: 

 

Szakalkalmazottak: 

- szaktanárok, 

- tanítók, 

- óvónők, 

- kollégiumi nevelők, 

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

- könyvtáros,  

- gazdasági igazgató, 

- a felnőttképzési referens 

- oktatás szervező 

       -    iskolai mentálhigiénikus 

- pedagógiai asszisztensek 

- rendszergazda 

- laboráns 

- közművelődési főelőadó 

- közművelődési előadó 

- közművelődési referens 
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 Ügyviteli dolgozók: 

- ÁMK-titkár, 

- iskolatitkár. 

 

 Gazdasági, pénzügyi dolgozók: 

- személyzeti előadó, gondnok, 

- könyvelő, 

- pénztáros. 

 

 Kisegítő (műszaki, technikai) dolgozók: 

- műszaki vezető 

- dajkák, 

- karbantartók, 

- takarítók. 

 

I/11. Kapcsolattartás rendje 

 

Az intézményegységek együttműködésének szabályai, a szervezeti egységek közötti 

kapcsolattartás rendje: 

 

Az ÁMK működésének szakmai alapelveit, az intézményegységek tartalmi 

együttműködését az ÁMK pedagógiai-művelődési programja tartalmazza, az éves 

feladatok ütemezését a munkaterv rögzíti. 

 

Az iskolai és az óvodai nevelőtestületi értekezleten részt vesznek a főigazgató – 

napirendtől függően – a gazdasági vezető. 

 

Az intézményegységek feladatainak összehangolásában az igazgatótanács rendelkezik 

döntési jogkörrel. Az operatív ügyek egyeztetése a vezetői testületben történik. 

 

Az intézményegységek vezetői és a gazdasági hivatal közötti együttműködést és 

kapcsolattartást az MNÁMK Számviteli és Pénzügyi Szabályzata tartalmazza. 

 

 A szülői szervezetekkel: 

 

Az iskolai és óvodai intézményegységekben működő szülői szervezet részére a 

főigazgató vagy az egységes iskola igazgatója évente egy alkalommal ad tájékoztatást 

az intézmény munkájáról. Az iskolaigazgató és az óvoda vezetője, vagy megbízottja tart 

kapcsolatot az intézményegység szülői szervezetével. 

 

 Az ÁMK főigazgató folyamatos érdemi munkakapcsolatot tart: 

 

- az érdekvédelmi szervezetekkel, 

- szűkebb és tágabb intézményvezetéssel. 

- a fenntartó közalapítvány képviselőivel, 

- az intézményegység-vezetőkön keresztül a szülők szervezetével, 

- az intézmény érdekében létrehozott alapítvány(-ok) kuratóriumával, 

- a pedagógiai szakmai szolgáltatást, szakszolgálatot és ellenőrzést végző 

intézményekkel, az Oktatási Hivatallal, 

- alsó- és középfokú oktatási intézmények, közművelődési intézmények és 

közgyűjtemények vezetőivel, 
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- az intézménnyel kapcsolatban álló egyéb szakmai és helyi társadalmi 

szervezetekkel, 

- az iskolaorvossal. 

 

I/12.  A működés rendje; a nyitva tartás 

 

Az intézmény üzemelése folyamatos. Az egyes intézményegységek nyitva tartása az 

egyes intézményegységek szervezeti és működési szabályzatában található. 

 

 A látogatók intézményben való tartózkodásának rendje: 

 

 Általános szabály: 

Az intézményt nyitvatartási időben bárki látogathatja. Az egyes egységek saját 

működési szabályzatukban ettől eltérő módon határozhatnak. 

 

Csak azok látogatását kell megtiltani, akik a társadalmi normát súlyosan megsértő 

viselkedést tanúsítottak, vagy kárt okoztak. 

 

 Vendégek, sportolók, kirándulók: 

 

Az intézmény helyiségeit a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben 

külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az intézményi 

foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. 

 

Egyebek: 

 

 Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az 

intézmény helyiségeinek használói felelősek: 

 

- az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

- az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

- az intézményi és intézményegységi SZMSZ-ben és a házirendben megfogalmazott 

előírások betartásáért. 

 

I/13.  Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományos programok 

 

Az ÁMK közös rendezvényei: 

 

- Tanévnyitó 

- Adventi koncert 

 

I/14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az ÁMK – a fenntartó és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján 

– biztosítja az iskolai tanulók és az óvodai gyermekek rendszeres egészségügyi 

felügyeletét.  

 

I/15. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

A térítési díj befizetése a gazdasági hivatalban minden hónap elején, a meghatározott 

napokon történik. 
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Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon vagy 

személyesen. A lemondás a következő naptól érvényes és a következő havi befizetéskor 

írható jóvá. A teljes hét lemondása a megelőző hét péntekén 9 óráig történhet. 

 

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 

I/16. Intézményi védő, óvó előírások 

 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

 

Minden pedagógus köznevelési  törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a 

rábízott gyermekek, fiatalok részére az egészségük, testi és lelki épségük megőrzéséhez 

szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, 

hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Ezért: 

 

- Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben 

szükség szerint minden óvodai csoportban és tanulócsoportban - a gyermekek 

életkorának megfelelően - ismertetni kell az egészségük és testi és lelki épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható 

magatartásformát. 

- Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelessége az 

elsősegélynyújtás. A gyermek- és tanulóbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és 

jelentési kötelezettség teljesítését a gazdasági vezető ellenőrzi. 

 

I/17. Tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők 

 

Bombariadó esetén az ÁMK főigazgató intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-

ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

 

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető 

hatóság információja alapján az ÁMK főigazgató, akadályoztatása esetén az 

intézkedéssel megbízott személy dönt. 

 

A bombariadóról és a hozott intézkedésekről a felelős rendkívüli jelentésben értesíti a 

fenntartót. 

 

I/18. Az intézményben folytatható reklámtevékenységről 

 

 Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám gyermekeknek, 

tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi, 

közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 
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Magyarországi Németek Általános  
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Igazgató:  

Horváth Krisztina 

Egységes Iskola 
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II.  A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONTJA ÓVODÁJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
 

 

Az intézményegység neve: Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központjának Óvodája 

     Ungarndeutsches Bildungszentrum Kindergarten 

 

 Az intézményegység bélyegzőjének felirata: 

 

 Hosszú bélyegző:    Magyarországi Németek Általános Művelődési  

                                            Központjának Óvodája 

                                            Ungarndeutsches Bildungszentrum Kindergarten 

                                            H-6500 Baja, Duna u.33.  

                                            Pf. 58.  

 

 Körbélyegző: Magyarországi Németek Általános Művelődési  

                                    Központjának Óvodája 

   Ungarndeutsches Bildungszentrum  

                                    Kindergarten 

   Pf. 58. 

   H-6500 Baja, Duna u. 33. 

   

 

Az intézményegység irányítása: 

 

Az intézményegység szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével 

kapcsolatban önállóan dönt olyan ügyekben, amelyeket az ÁMK szervezeti és működési 

szabályzata nem von saját hatáskörébe.  

Az intézményegység irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik. Az 

intézményegység felelős vezetője az óvodavezető. 

 

II/1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a vezetők benntartózkodása  

 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan 

működik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel 

(4 hét). Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 

nagytakarítás. 

 

A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó 

igényeket és a szülőket, a gyermekeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően 

tájékoztatni kell. 

 

A nyitvatartási idő:   napi 10 óra, reggel 700-tól 17 °° óráig. 

A dajkák munkaideje:  600-tól 1730 óráig. 

 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. 
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Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvodavezetőnek vagy az általa mindenkor ezzel 

megbízott óvónőnek az óvodában kell tartózkodnia. A vezető akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása.  

 

 

II/2. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának mérése. Az ellenőrzési tervet a nevelőtestület javaslatai alapján az 

óvodavezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, 

módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni.  

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 

- a vezető, 

- a szülői szervezet. 

 

Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a 

nevelési év során. 

 

Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: 

 

-  a nevelőtestület tagjait. 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra 

írásban észrevételt tehet. 

A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az 

esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

II/3. A vezetők közötti feladatmegosztás és az egységek közötti kapcsolattartás formái 

 

II/3/1. Az óvodavezető  

 

Felel: 

 

- az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, 

- a takarékos gazdálkodásért, 

- a pedagógiai munkáért, 

- a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

- a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

- a gyermekek esetenkénti egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

- a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, 

- a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. 

- a házi továbbképzések megszervezéséért, 

- a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, 

- a szülői szervezet működésének segítéséért, valamint 

- a helyettesítési beosztás elkészítéséért. 
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Az óvodavezető feladata: 

 

- a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének 

előkészítése, vezetése, 

- a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 

- a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézményegység működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

- a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való 

együttműködés, 

- az intézményegység működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való 

döntés, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, 

- a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása az alkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, 

- az intézményegység külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 

figyelembe-vételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy 

állandó megbízást adhat, 

- a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatok 

ellátása, 

- közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját. 

 

II/4. A helyettesítés rendje 

 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az általa mindenkor ezzel 

megbízott óvónő látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, 

amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak. 

 

Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve ha a munkáltató 

másként intézkedik. Tartós távollétnek a két hét, illetve az ennél hosszabb időtartam 

minősül. 

 

II/5. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái 

 

Az óvodai szülői szervezet vezetőjével és tagjaival az óvodavezető; a csoportszintű 

ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus tart 

kapcsolatot. 

 

Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet 

azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda 

szervezeti és működési szabályzata a szülői szervezet részére véleményezési jogot 

biztosít. 

 

A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával 

történhet. 

 

Az óvoda vezetője a szülői szervezet vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az 

óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 
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 A szülők közössége: 

 

Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. A gyermekeket érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet az intézményegység vezetőjétől. Az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 

II/6. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására 

létrehozott intézményekkel. 

 

A gyermekek fejlesztésében, iskolaérettségének elbírálásában szükség szerint 

közreműködő Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival az óvodavezető állapodik meg 

az együttműködés formáiban. 

 

Az óvodavezető együttműködik a városi bölcsődék, óvodák és általános iskolák 

vezetőivel.  

 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti 

szolgálattal, az iskolai mentálhigiénés szakemberrel, amelyről az óvodavezetőnek 

rendszeresen beszámol.  

 

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás a vezető-helyettes feladata. 

Az óvodát a szakmai szervezetekben az óvodavezető képviseli. 

Az egyházak képviselőivel a vezető tart kapcsolatot. 

 

II/7. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok: 
Az ünnepek, a hagyományok ápolása a gyermekcsoportokban zajlik, ezek 

megszervezése az óvónők feladata . A rendezvények többségén a szülők is részt 

vesznek. 

 

II/8. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó 

rendelkezések 

 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.  

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, a hiányzást igazolni kell.  

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha 

- a gyermek beteg volt és azt a gyermekorvos igazolja 

- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a 

kötelességének eleget tenni 

- a gyermek a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra.  

 

II/9. Az óvoda a helyi nevelési programjához igazodó, elektronikus úton előállított, az 

óvodavezető aláírásával, az intézményegység pecsétjével hitelesített papíralapú 

nyomtatványon vezeti a csoportnaplóit.  
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III. A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONTJA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK, GIMNÁZIUMÁNAK ÉS 

SZAKGIMNÁZIUMÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
 

 

 Az intézményegység neve: 

 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának 

Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

 

 Az intézményegység bélyegzőjének felirata: 

    

Hosszú bélyegző:   

Magyarországi Németek Általános Művelődési  

Központjának Általános Iskolája, 

Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

Ungarndeutsches Bildungszentrum Grundschule,  

Gymnasium und Fachgymnasium 

H-6500 Baja, Duna u. 33.  

Pf.: 58. 

 

Körbélyegző:  

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának 

Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

Ungarndeutsches Bildungszentrum Grundschule,  

Gymnasium und Fachgymnasium 

Pf.: 58. 

H-6500 Baja, Duna u. 33. 

 

  

III/1.    Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 

 

Az intézményegység szakmai tekintetben önálló 1-13. évfolyamos egységes iskola. 

Szervezetével és működésével kapcsolatban önállóan dönt olyan ügyekben, amelyeket 

az ÁMK szervezeti és működési szabályzata nem von saját hatáskörébe. Az 

intézményegység irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik, az 

intézményegység felelős vezetője az igazgató. Helyettesei az igazgatóhelyettesek és a 

gyakorlati oktatásvezető. 

 

III/1/1. Az egységes iskola szervezete 

 

 A iskolában 1-8. évfolyamos kétnyelvű nemzetiségi általános iskola, 7-12. évfolyamos 

és 9-13. évfolyamos gimnázium (kétnyelvű nemzetiségi tagozat, német-magyar 

tagozat), valamint, 9-14. évfolyamos nyelvoktató nemzetiségi szakgimnázium 

működik. 

 

A német-magyar tagozat működését a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya 

és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló 

egyezményben foglaltak határozzák meg. 
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Az egységes iskola szervezetéhez tartoznak az érettségire épülő szakképző osztályok, a 

nyelvvizsgaszervezés valamint a felnőttképzési tevékenység. 

 

Az MNÁMK felnőttképzési tevékenysége megnyújtja, kiterjeszti azt a tanulási 

folyamatot, ami az MNÁMK-ban az óvodától az általános iskolán, a gimnáziumon és a 

szakképzésen keresztül tart, teret adva az egész életen át tanulásnak. 

 

III/1/2. Az egységes iskola irányítása: 

 

Az iskola irányítását az igazgató, valamint az igazgatóhelyettesek és a gyakorlati 

oktatásvezető végzi. 

  

- Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, az 

ÁMK vezetésének határozatai, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak 

szerint végzi.   

- A vezető-helyettesek megbízását az igazgató javaslatára, a tantestület 

véleményének kikérésével, az ÁMK főigazgató adja.  

- A vezető-helyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. 

A vezető-helyettesek megbízása 5 évre szól. 

- Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az általa megbízott igazgató-helyettes 

helyettesíti. 

-    A német-magyar tagozat  irányítását a német igazgató végzi. 

 

Az egységes iskola vezetősége: 

 

- igazgató, 

- német igazgató, 

- igazgató-helyettesek, 

- gyakorlati oktatásvezető. 

 

 További tisztségviselők: 

- a szakmai munkaközösségek vezetői, 

- a diákönkormányzatot segítő pedagógusok, 

- a szülői szervezet elnöke, vagy képviselője, 

- a szakszervezet vezetője 

- felnőttképzési vezető. 

 

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen tart 

megbeszélést az aktuális feladatokról.  

 

Az iskola vezetőségének megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola 

vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. 

 

Az egységes iskola dolgozói: 
 

Az iskola dolgozóit a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a 

fenntartó által engedélyezett létszámban az igazgató javaslatára az ÁMK főigazgatója 

alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 
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Az iskolai nevelőtestület tagjai a kormányközi egyezmény alapján a német-magyar 

tagozaton tanító német állampolgárságú tanárok. A németországi tanárok felvételéről a 

német igazgató javaslatára az ÁMK főigazgató dönt.   

  

III/2.  Az iskola közösségei, kapcsolatuk egymással és a vezetéssel 

 

III/2/1. Az iskolaközösség 

 

Az iskolaközösséget az ÁMK dolgozói közül, az iskolai intézményegységben 

közvetlenül foglalkoztatottak, a szülők és a tanulók alkotják. 

 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt 

közösségek révén és módon érvényesíthetik. 

 

III/2/2. Az iskolai alkalmazottak közössége 

 

  A nevelők közösségei 

 

A nevelőtestület: 

A nevelőtestület tagja az egységes iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja. A nevelőtestület a jogszabályokban megfogalmazott döntési jog-

körökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az 

iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

- tanévnyitó értekezlet, 

- tanévzáró értekezlet, 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet, 

- nevelési értekezlet 

- tájékoztató és munkaértekezlet (általában havi rendszerességgel) 

- rendkívüli értekezlet (szükség szerint). 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 

több mint egyharmada kéri, illetve ha az ÁMK, vagy az intézményegység  vezetősége 

ezt indokoltnak tartja.  

 

A jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 

- A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele  

jelen van. 

- A nevelőtestület döntéseit - ha erről jogszabály, illetve a szervezeti és működési 

szabályzat másként nem rendelkezik- nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza.  

- A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére -, 

titkos szavazással is dönthet.  

- A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.  

- A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az 

esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az 

azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. 

 

Ilyen értekezlet lehet:  
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- általános iskolában vagy gimnáziumban, szakgimnáziumban tanítók 

értekezlete, 

- kétnyelvű nemzetiségi tagozat nevelőinek értekezlete, 

- német-magyar tagozat nevelőinek értekezlete, 

- alsó, felső tagozat nevelőinek értekezlete, 

- egy osztályban tanító nevelők értekezlete. 

 

 A nevelők szakmai munkaközösségei: 

 

A szakmai munkaközösségek a jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek. 

 

 A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: 

 

- a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

- az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, a SUE keretein 

belül 

- egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése, 

- pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, 

- a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

- a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, 

felhasználása, 

- a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

- a munkaközösség vezetőjének megválasztása. 

 

Az egységes iskolában alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 

1) Alsós német nyelvi munkaközösség 

Tagjai: német nyelvet, valamint a két nyelven tanított tantárgyakat oktató 

pedagógusok. 

 

2) Alsós magyar és matematika szakmai munkaközösség 

Tagjai: magyar nyelvet és (főként) magyar nyelven tanított tantárgyakat (pl. 

matematika) tanító pedagógusok. 

 

3) Nevelési és szabadidős munkaközösség 

Tagjai: az egész napos és napközis nevelés szabadidős tevékenységei pl. 

klubnapközi, és a tanulószobai foglalkozások szervezésében résztvevő 

pedagógusok, valamint az alsós és felsős osztályfőnökök. 

 

4) Osztályfőnöki munkaközösség 

Tagjai: gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályfőnökök, gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős, iskolai mentálhigiénés szakember, diákönkormányzatot 

patronáló felnőtt. 

 

5) Német nyelvi munkaközösség: 

Tagjai: a német nyelvet és irodalmat, népismeretet tanító pedagógusok. 

 

6) „Történelem” tantárgyi munkaközösség: 

Tagjai: a történelmet, társadalomismeretet, földrajzot és a szakmai tárgyakat 

tanító pedagógusok. 
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7) Angol nyelvi munkaközösség: 

Tagjai: Az angol nyelvet tanító pedagógusok. 

 

8) Magyar nyelvi munkaközösség 

Tagjai: A magyar nyelvet és irodalmat valamint a művészeti tárgyakat, a 

médiaismeretet és mozgóképkultúrát oktató pedagógusok. 

 

9) Matematika és természettudományi munkaközösség 

Tagjai: a matematikát, informatikát és természettudományos tárgyakat (kémia, 

biológia, fizika), tanító pedagógusok. 

 

10) Minőségirányítási munkaközösség (Steuergruppe és BECS) 

Tagjai: a minőségirányítási munkacsoport tagjai 

Intézményünk – német-magyar tagozata révén – a külföldön működő német 

iskolák egyike, így a benne folyó nevelési-oktatási tevékenység színvonala mind 

a Német Szövetségi Köztársaság mind Magyarország minőségi kritériumainak 

meg kell hogy feleljen. Ennek érdekében iskolánkban – a Külföldön Működő 

Német Iskolák Központi Hivatala (ZfA) és a Külföldön folyó német oktatási 

tevékenységért felelős Szövetségi és Tartományi Bizottság (BLASchA) 

felügyeletével - folyamatos, gondosan megtervezett és végrehajtott 

minőségfejlesztési tevékenység folyik a minőségirányítási munkacsoport 

tagjainak irányításával. 

Iskolánk a magyar köznevelési rendszer nemzetiségi nevelést és oktatást 

megvalósító intézményeként kiemelt feladatának tekinti a jogszabályok által 

meghatározott minőségirányítási rendszer működtetését. Az MNÁMK-ban a 

vezetőség és a Belső Értékelési Csoport (BECS) irányításával történik a 

pedagógus minősítések, a tanfelügyeleti látogatások és az önértékelési feladatok 

elvégzése. 

 

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, 

valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított 

tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek.  

Ennek a munkának a szerves részét képezi az MNÁMK 

intézményakkreditációjában megfogalmazott minőségpolitikai célok 

megvalósítása. 

 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A 

munkaközösség vezetőjét az igazgató egyetértésével a munkaközösség tagjai 

választják. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján 

végzik. 

 

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok: 

 

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból 

munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy az intézményegység 

vezetésének döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az 

intézményegység vezetése hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. 

Az alkalmi munkacsoportok tagjait az iskolavezetés bízza meg.  

 

III/2/3. A szülők közösségei 
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Az iskolában a szülőknek a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, 

illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az osztályok szülői 

szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői közössége 

a tagságukból képviselőt választ. 

 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban 

választott képviselőik, vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola 

vezetőségéhez. 

 

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői 

szervezet elnöksége. Az iskolai szülői szervezet munkájában az osztály szülői 

szervezetek képviselői vesznek részt. Az iskolai szintű szülői szervezet vezetésére, 

irányítására, képviseletére vezetőség kerül megválasztásra. 

 

III/2/4. A tanulók közösségei 

 

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az osztályfőnök áll. Az 

osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményegység-vezető bízza meg. Az 

osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.  

 

 Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 

-  osztálytitkár, 

-  képviselőt az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

 A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat 

látja el. Az iskolai diákönkormányzatot jogosítványainak érdekérvényesítése során a 

diákönkormányzatot segítő nevelő is képviselheti. Javaslattételi, véleményezési és 

egyetértési jog gyakorlása előtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét ki kell kérnie. 

 

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja.  

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat 

vezetőségének javaslata alapján - a nevelőtestület egyetértésével - az intézményegység-

vezető bízza meg. 

 

 Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen az 

intézményegység igazgatónak, vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az 

iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a 

diákkormány kezdeményezi és lebonyolításáért is felelős.  

 

III/2/5. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 

 

 Az iskolavezetés és a nevelőtestület: 

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével, a 

megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

 

A kapcsolattartás fórumai: 
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- az iskolavezetőség ülései, 

- a különböző értekezletek, 

- megbeszélések. 

 

Ezeknek a fórumoknak az időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

 

Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a nevelői szobákba elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint a negyedévi feladatokat tartalmazó ütemterven keresztül értesíti a nevelőket.  

 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 

- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat 

az ülés döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni 

az iskolavezetőség felé. 

 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével.  

 

 A nevelők és a tanulók: 

 

Az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, annak végrehajtásáról, az aktuális 

feladatokról a tanulókat az alábbi módon kell tájékoztatni: 

- az igazgatónak, vagy megbízottjának az iskolai diákönkormányzat vezetőségi 

ülésén, diákközgyűlésen, iskolagyűlésen,  

- az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon, 

- a felnőttképzési referensnek a képzési szerződések megkötésekor, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek,  a tantestületi szobák előtt elhelyezett 

hirdetőtáblán.  

 

Az osztálytanítónak, szaktanároknak a tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, 

egyéni haladásáról folyamatosan szóban és írásban tájékoztatnia kell.  

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az egységes iskola 

vezetőségével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel, a felnőttképzésért felelős referenssel.  

 

A nevelők és a szülők 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 

 az igazgató: 

 

- a szülői szervezet ülésén, vagy iskolai szülői értekezleten, 

- kihelyezett hirdető táblán keresztül, 

- az iskolai honlapon, 

 

az osztályfőnökök: 

 

- az osztályszülői értekezleten, 

- fogadóórán, 

- szükség esetén írásban tájékoztatják.  
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A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra - a személyiségi jogok 

figyelembe vételével - az alábbi fórumokon kerül sor: 

 

- szülői értekezletek, 

- fogadóórák, 

- nyílt napok, 

- írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben vagy/és a digitális naplóban. 

 

A szülői értekezletek és fogadóórák rendjét és időpontját az iskolai munkaterv évenként 

tartalmazza.  

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, 

nevelőtestületével.  

 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról és házirendjéről az igazgatótól, valamint vezető-helyettesektől, a német-

magyar tagozat vezetőjétől az iskolai munkatervben évenként meghatározott 

fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. A felsorolt dokumentumok nyilvánosak, minden 

érdeklődő számára hozzáférhetők, megtekinthetők.  

 

A jelzett dokumentumok egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményegységeknél találhatók meg: 

 

- az ÁMK fenntartójánál, 

- az intézmény irattárában, 

- az ÁMK könyvtárában, 

- az általános iskola, a gimnázium és szakgimnázium tanári szobájában, 

- az igazgatói szobában.  

 

A felnőttképzésben résztvevők valamint a nyelvvizsgaszervezéssel kapcsolatban az 

érdeklődők meghatározott ügyfélfogadási rend alapján a felnőttképzési referenstől, 

illetve a vizsgaszervezésért felelős személyektől kaphatnak információt az intézményi 

akkreditációról és a képzéssel és vizsgákkal kapcsolatban. Az akkreditációs 

dokumentumok a felnőttképzési egység épületében az ügyfélfogadó térben kerültek 

elhelyezésre. 

 

III/3. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

 

 Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetésének az 

ÁMK kapcsolatrendszerén belül munkakapcsolatban kell állnia minden, tanulóinkra 

közvetett vagy közvetlen hatást kifejtő oktatási, nevelési intézménnyel, szakmai 

szervezettel.  

 

Az egyes intézményekkel, szervezetekkel a folyamatosan kapcsolatot tartó nevelőket, a 

kapcsolat tartalmi szervezeti formáit, az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 

 A gyermekek egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetése rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal illetve a védőnővel és segítségével koordinálja a 

tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
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A tanulók veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola  gyermek- és ifjúság-védelmi 

felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a 

pedagógiai program nevelési program fejezetében felsorolt szervekkel, szervezetekkel. 

A munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 

 

Célunk a közoktatás, a szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás szereplőivel 

együttműködve, a munkaerőpiac elvárásaihoz és a kínálatunk iránt érdeklődő 

résztvevők igényeihez igazodva, folyamatosan új kihívásokat keresve megfelelni a 

mindenkori követelményeknek, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtva elsősorban 

az idegen nyelvi képzés és a pályaválasztás terén. 

 

A felnőttképzés területén rendszeres kapcsolatot tartunk a BK -megyei 

Kormányhivatallal, ezen felül pedig Baja város Munkaügyi Hivatalával. A rendszeres 

kapcsolattartás a felnőttképzési vezető feladatkörébe tartozik.  

 

A nyelvvizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatokat oktatásszervező látja el, aki 

rendszeresen kapcsolatot tart a nyelvvizsgát akkreditáló szervezetekkel: NYAK, ITK, 

TELC. 

 

Az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 

 

III/4.  Az iskola munkarendje 

 

III/4.1.1. Az iskola működési rendje, a vezetők munkarendje 

 

 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 700 órától délután 1700 óráig tart 

nyitva. A tanulók nevelői felügyelete 715 órától 1700 óráig biztosított. Szorgalmi időben 

hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 715 óra és délután 1600 óra között a 

vezetőnek illetve helyettese egyikének az  általános iskolában kell tartózkodnia.  

 

A reggeli nyitva tartást követően 715 órától az egyik  igazgató-helyettes, valamint  az 

ügyeletes nevelő, délután - a vezető távozása után - foglalkozást tartó pedagógus felelős 

az általa felügyelt csoportért, ő jogosult és köteles rendkívüli helyzet esetén a szükséges 

intézkedések megtételére, valamint a vezetők tájékoztatására. Amennyiben a vezetők 

közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, 

az esetleges szükséges intézkedések megtételére valamely  munkaközösség vezetője, 

vagy a nevelőtestület egy megbízott tagja jogosult. A megbízást a dolgozók tudomására 

kell hozni.  

 

 Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján kell megszervezni. A tanítási órák 

hossza 45 perc. Az általános iskola első két osztályában a rendes csengetési rendtől el 

lehet térni az adott tanulócsoportok és pedagógiai foglalkozás követelte 

időintervallumok szerint.  

 

 A napközi otthonos valamint tanulószobai csoportok munkarendje a délelőtti tanítási 

órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez és étkezési idejéhez igazodva 

kezdődik és három tanórán keresztül tart. 

 

 A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az 

osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményegység-vezető vagy helyettese), illetve a 

részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 



  

 36 

 

Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az 

intézményegység-vezető vagy helyettese adhat engedélyt. A tanítási órákról való 

távolmaradás módját, annak igazolását az iskola házirendje részletesen szabályozza. 

 

  A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől 

eltérni csak az intézményegység-vezető beleegyezésével lehet. 

 

 Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári 

irodában, illetve a gazdasági hivatalban történik. 

 

 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az igazgató határozza meg, és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az iskolai 

irodai ügyeletet hetente kell megszervezni. Az iskola épületeit, helyiségeit 

rendeltetésüknek megfelelően kell használni.  

 

Az iskolai tanórán kívüli foglalkozások 

 

 Az intézményben a tanulók számára az alábbi- az iskola által szervezett - tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

- tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, klubnapközi 

    énekkar, 

    felzárkóztató foglalkoztatások, 

    tehetségfejlesztő foglalkoztatások, 

    tánccsoport, színjátszó csoport, médiacsoport.  

 

 A napközi otthon valamint a tanulószoba működésére vonatkozó általános 

szabályok: 

 

- Az iskola munkarendje 1-8. osztályban egész napos nevelést biztosít. 

- A napközi otthon, a tanulószoba működésének rendjét az érintett nevelők állapítják 

meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a tanulók 

házirendje mellékletében rögzítik.  

- A foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme 

alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői kérés 

hiányában - az eltávozásra az általános iskolai igazgató vagy helyettesei engedélyt 

adhatnak. 

 

 Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok: 

 

- A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulói jelentkezés önkéntes, amely a 

foglalkozást megelőző tanév májusában - az igények felmérését követően - történik 

meg. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői 

igényeket a figyelembe kell venni. 

- A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, 

 heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az  

 iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. 

- A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik 

munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást 

vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 
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 Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente egy alkalommal az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban a diákok 

bevonásával  kirándulást szerveznek. Az önállóságra és felelősségvállalásra nevelés 

szellemében a tanulók életkoruknak megfelelően egyre nagyobb szerepet vállalnak a 

kirándulás megszervezésében és lebonyolításában. A kirándulás tervezett helyét az 

osztályfőnöki nevelési tervben rögzíteni kell. 

 

 Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató előzetes engedélyével a tanulók 

számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. Szorgalmi időben a tábor, 

vagy egyéb más program szervezésének feltétele, hogy a jelentkezők minimális száma 

elérje a köznevelési törvényben az adott korosztályra vonatkozó osztály létrehozására 

vonatkozó átlaglétszám 50 %-át. Térítéses tanulói felügyeletre, kíséretre - azonos 

számítási elvet alapul véve - egy fő kísérő jogosult. 

 

 Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a 

résztvevő tanulók felkészítéséért a tantárgyi vezetőpedagógusok, illetve a szaktanárok 

a felelősek. 

 

 Az iskola az ezt igénylő tanulók számára külső szolgáltató igénybevételével étkezési 

lehetőséget (menzát) biztosít. 

 

 A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában ÁMK könyvtár

 működik. A könyvtár működésének szabályait az ÁMK szervezeti és működési

 szabályzata tartalmazza. 

 

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az 

iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A 

tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

 

4.1.2. A felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos kulcsfolyamatok listája 

 

 A felnőttképzési programok lebonyolítása 

 A felnőttképzési szolgáltatások végzése 

 A képzésben résztvevők igényeinek feltárása, elégedettségének mérése 

 Ügyfélszolgálat, panaszkezelés 

 

A felnőttképzésben és a nyelvvizsgaszervezésben feladatra szabott ügyfélfogadási rend 

szerint a mindenkori helybeni hirdetőfalon kihelyezett munkarend szerint szerveződik 

a munka.  

 

III./4.2. A pedagógusok munkarendje 

 

A pedagógusok jogait és kötelességeit, munkaidejét a köznevelési törvény rögzíti. A 

pedagógus munkakörébe tartozó feladatok leírását a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató 

állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munka-

beosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, 
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valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 

szempontok figyelembevételére. 

 

A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

munkahelyén megjelenni. A munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát 

lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.30 –ig köteles jelenteni az 

iskolai intézményegység igazgatójának vagy az igazgatóhelyettesek egyikének illetve a 

gyakorlati oktatásvezetőnek, hogy helyettesítéséről intézkedés történhessen. A hiányzó 

pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit 

átadni, hogy a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti 

előrehaladást. 

 

Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a 

tanóra elhagyására, a tanórák elcserélésére. 

 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülésére hiányzások esetén – lehetőség szerint 

– szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal 

a tanóra megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani. 

 

A pedagógusok számára a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy 

esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az iskolai intézményegység igazgató 

adja. A megbízások alapelvei: rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés elve. 

 

III./4.3. Az intézmény tanulóinak munkarendje, a házirend 

 

Az intézmény házirendje, mint belső jogforrás tartalmazza a tanulók helyi jog-

gyakorlásának formáit, a tanulók kötelességeinek ellátási rendjét, valamint a tanulók 

munkarendjének részletes szabályozását. 

 

A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját 

maga, másodsorban a pedagógusok ügyelnek. A házirendet a nevelőtestület fogadja el, 

a törvényben meghatározott szervezetek egyetértésével, és az intézmény honlapján 

közzéteszi. 

 

A tanulók munkarendjét tartalmazó házirendet minden tanév elején ismertetik az 

osztályfőnökök az első nap illetve hét osztályfőnöki óráin valamint az első szülői 

értekezleten. 

 

III./4.4. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 

- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják. 

 

 Az iskola tanulói által használt épületrészekben tanítási időben, illetve a délutáni 

foglalkozások időtartama alatt az intézményi dolgozókon és a tanulókon kívül csak a 
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hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az ÁMK főigazgatójától, 

az iskola vezetőjétől, helyettesétől engedélyt kaptak. 

  

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat köteles 

ellenőrizni. 

 

Az iskola berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

intézményegység-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az iskola 

helyiségeit elsősorban a hivatalos nyilvántartási időn túl és a tanítási szünetekben külső 

igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha az iskolai foglalkozásokat, 

rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az 

iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak.  

 

III./ 4.5. A tanév helyi rendje 

  

A tanév az ágazati miniszternek a tanév rendjéről szóló rendelete szerint kezdődik és 

fejeződik be. A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró 

ünnepéllyel fejeződik be. 

 

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

munkatervben. 

Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezleten döntés születik az alábbiakról: 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól ( a pedagógiai program 

változásairól, a tanév feladatairól); 

 az iskola szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, 

felelőseiről; 

 a tanítás nélküli munkanapokról; 

 a vizsgák rendjéről; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokról; 

 a pedagógusok rendkívüli megbízatásának elosztásáról (pl. munkaközösség-

vezetők…); 

 a házirend módosításáról; 

 az osztálykirándulások szervezésének rendjéről. 

 

III.4.6. Az osztályozóvizsgák rendje, kedvezmények, átjárhatóság 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak           

osztályozó-vizsgát kell tennie a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 64§(2)bek. alapján.  

 

Ha a tanuló kérésére jön létre a vizsga (pl. utólag szeretné felvenni a választható 

tantárgyat, esetleg középszintről emelt szintre szeretne váltani, előrehozott vizsgát 

szeretne tenni), akkor a tanuló köteles írásban erre engedélyt kérni. Az igazgató a 

kérvények elbírálása után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és 

helyét. 

 

Az osztályok (tagozatok) közötti átjárhatóság biztosítása érdekében a következő 

szabályok veendők figyelembe: 

 A német-magyar tagozat, a nemzetiségi tagozat, valamint a szakgimnáziumi 

képzés közötti átjárhatóság a 9. osztály első félévének végéig lehetséges. A 

tagozatváltást később az igazgató csak különösen indokolt esetben, egyedi 

elbírálás alapján engedélyezi. A 11. évfolyamtól a tagozatok közötti váltás 
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tanulói kérésre csak rendkívül indokolt esetben, egyéni elbírálással és akkor is 

csak félévkor ill. év végén lehetséges. 

 A tanulók a félév végén kérhetik átvételüket egy másik tagozatra, vagy a 

szakgimnáziumba. Szándékukat írásban kell benyújtaniuk az intézmény 

igazgatójának címezve. Kérésük elbírálása során az iskola vezetése mérlegeli a 

kérelmező tanulmányi eredményeit, valamint a váltás következtében kialakuló 

csoport-létszámokat. A váltás feltételeként előírható, hogy a tanuló a választott 

tagozaton meghatározott tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen.  

  A 11. és 12. osztályokban az emelt- és a középszintű csoportok közötti váltásra 

a tanuló írásban beadott kérésére csak félévkor illetve év végén kerülhet sor 

azonos tantárgyon belül. 

 A Német- Magyar tagozaton kötelezően választandó természettudományos 

tantárgy megváltoztatására csak egyedi elbírálás alapján, indokolt esetben, 

szaktanári javaslatra, osztályozó vizsga letételét követően, és csak a 11. 

évfolyamon van lehetőség. A kérelem beadási határideje december 1. 

 

III/5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

III/5/1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai 

 

- Biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a Köznevelési 

törvény, a Nemzeti Alaptanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint 

előírt) működését. 

- Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát. 

- Az intézményegység vezetése számára megfelelő mennyiségű információt 

szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről. 

- Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

III/5/2. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 

- ÁMK főigazgató, 

- ÁMK főigazgató-helyettes 

- német igazgató, 

- iskola igazgató, 

- igazgató-helyettesek, 

- gyakorlati oktatásvezető, 

- munkaközösség-vezetők 

- felnőttképzésben a felnőttképzési vezető. 

 

Az igazgató - az általa szükségesnek tartott esetekben- jogosult az iskola pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 

III/5/3. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 

- A pedagógusok munkafegyelme, 

- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

- a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

- a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

- a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon, 
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- a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösség-

formálás. 

 

 Az intézményegységen belüli általános és konkrét ellenőrzési feladatokra vonatkozó 

részletes programot a pedagógiai program tartalmazza. 

 

 Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező 

ellenőrzési terv határozza meg.  

 

III/5/4. A felnőttképzési munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere 

 

 A felnőttképzéssel kapcsolatos ellenőrzések időpontja egybeesik az önértékelés 

időpontjával: minden év januárban, az előző naptári évre vonatkoztatva. 

 

 A minőségirányításért is felelős felnőttképzés-vezető az előzetesen kiadott önértékelő 

lapok szempontjai alapján jelentést készít a felnőttképzési tevékenység egyes 

részterületeiről. Ezeket az adatgyűjtő lapokat mind az MNÁMK, mint a Felnőttképzési 

Intézet dolgozói kollektívája, mind az adott évben megbízással alkalmazott oktatók 

kitöltik. Az önértékelési kérdőívekből nyert adatok alapján a felnőttképzési referens és 

a felnőttképzés-vezető megfogalmazzák az intézmény felnőttképzési tevékenységének 

adott évi erősségeit és gyengeségeit.  

 

 A minőségirányításért is felelős felnőttképzés-vezető az eredményességi mutatókról 

folyamatosan gyűjtött adatok alapján elkészíti a felnőttképzési tevékenység éves 

önértékelését az „eredmények” területen. 

 

 Az éves önértékelést megtárgyalja és elfogadja az MNÁMK mint Felnőttképzési 

Intézet, majd jóváhagyja a főigazgató. 

 

 Az adott évi önértékelés alapján a következő évre szóló felnőttképzési fejlesztési terv 

készül, amit jóváhagy a főigazgató. 

 

 Az MNÁMK mint Felnőttképzési Intézmény minőségpolitikájának, ezen belül 

önértékelési rendszerének részletes leírása, valamint az egyes évekre vonatkozó adatok 

összesített értékelése megtalálható az Ügyfélszolgálaton elhelyezett Minőségirányítási 

Kézikönyvben.  

 

 

III/6. Mindennapos testnevelés 

 

 Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező tanórai testnevelés órán, 

az általános iskola alsó tagozatán az irányított szabadidőben és a szabadon választható 

délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja. 

 

 A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai diáksportkör és tömegsport-foglalkozások 

keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. 

 

 Az iskolai diáksportkör az iskolai sportegyesület keretein belül működik. Az iskolai 

diáksportkör foglalkozásait a tanévenként az iskolai sportegyesület  által meghatározott 

napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban felnőtt vezető irányításával kell 

megszervezni. A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az ÁMK 
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biztosítja, hogy őszi és tavaszi időszakban a sportudvar, a tornaterem, a téli időszakban: 

a tornaterem, szükség esetén az aula, tanulók számára nyitva legyen. A tömegsport-

foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkaterv mellékletében kell 

meghatározni. 

  

III/7. A tanulók mulasztásának igazolása 

 

 A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba/digitális naplóba az órát 

tartó pedagógus köteles bejegyezni az óra megkezdését követő 10 perc elteltével. 

 

 A tanuló havi mulasztásainak összesítését az osztályfőnöknek figyelemmel kell 

kísérnie.  

 

 A szülő előzetes kérése alapján, a tanév során, indokolt esetben a tanuló: 

- az osztályfőnök engedélyével három napig terjedően, 

- az intézményegység-vezető engedélyével három napot meghaladóan is mulaszthat. 

 

 A tanuló csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. Előzetes engedély hiányában 

a szülő, érettségire épülő szakképzés esetén maga a tanuló köteles tájékoztatni az 

osztályfőnököt a mulasztás okáról. Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök 

kötelessége a mulasztás okának felderítése - a mulasztás megkezdésétől számított két 

munkanapon belül. 

 

Amennyiben a felderítés során igazolatlan mulasztásra utaló jelet észlel, köteles két 

napon belül meggyőződni a mulasztás okairól. Amennyiben a családdal történt 

kapcsolatfelvételkor a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy 

az igazolatlan mulasztásnak minősül. 

 

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb a következő 

osztályfőnöki óráig - három napig terjedő mulasztás esetén az iskolával előzetesen 

egyeztetett szülői írásos igazolással, három napon túli betegség esetén pedig orvosi 

bizonyítvánnyal - igazolhatja mulasztását. 

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái 

igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 

  

 A hivatalosan távollévő (pl. nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny, nyílt nap, 

diákcsere-kapcsolat) tanulókat a mulasztási rovatban jelezni kell.  

  

 Ha a tanulói mulasztás egy tanévben eléri a 150 órát, az osztályfőnök köteles a szülőt 

írásban értesíteni a további mulasztások ide vonatkozó törvényben előírt 

következményeire. 

 

 Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata. A 

megtett intézkedéseket dátummal ellátva az osztálynapló "jegyzet" rovatában írásban 

kell rögzítenie. 

 

- Az igazolatlanul mulasztott tanulót a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott iskolai büntetések megfelelő (általa még nem kapott) fokozatában kell 

részesíteni, és ezt írásos formában a szülő, érettségire épülő szakképzés estén a tanuló 

tudomására kell hozni 
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- Az igazolatlanul mulasztó tanulóval szemben a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

51. §-ban leírtak szerint kell eljárni. Az első igazolatlan mulasztás után az 

osztályfőnök értesíti a tanuló gondviselőjét. Amennyiben az igazolatlan 

mulasztások száma a tíz órát eléri, az osztályfőnök ismét értesíti a gondviselőt, és 

felhívja a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire, az iskola igazgatója 

pedig értesíti a gyámhatóságot, a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha 

a tanuló igazolatlan hiányzásai elérik a harminc, majd az ötven órát, az iskola 

igazgatója a hivatkozott EMMI rendeletben leírt értesítési kötelezettségének tesz 

eleget. A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke 

tanköteles tanuló esetén harminc óra.  

- Az első igazolatlan hiányzás osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. 

- Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásai egy tanítási évben meghaladják a 250 

tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, és emiatt a tanuló 

nem osztályozható, a nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet, vagy az 

adott évfolyamot az évfolyamismétlésre vonatkozó előírásoknak megfelelően 

megismételheti. 

- A szakképzésben résztvevő tanulók igazolt és igazolatlan hiányzásainak 

következményeit az MNÁMK Pedagógia Program 3.15 pontja részletesen 

szabályozza. 

 

Fegyelmi büntetés lehet:  

o Megrovás 

o Szigorú megrovás 

o Meghatározott (nem szociális) kedvezmények, juttatások 

csökkentése, megvonása 

o Áthelyezés másik osztályba 

o Eltiltás a tanév folytatásától (ha nem tanköteles) 

o Kizárás az iskolából (ha nem tanköteles) 

 

III/8. A tanulók jutalmazása 

 

 A tanulók és a tanulóközösségek kiemelkedő tanulmányi eredményükért, példamutató 

szorgalmukért és magatartásukért, valamint aktív közösségi munkájukért jutalomban, 

dicséretben részesíthetők. A jutalmazások által cél a tanulmányi munka színvonalának 

emelése, a tanulók aktívabb közösségi munkára, sporttevékenységre ösztönzése. 

 

 A jutalmazás formái, fokozatai: 

o Szaktanári dicséret szóban, szaktanári dicséret írásban 

o Osztályfőnöki dicséret szóban, osztályfőnöki dicséret írásban 

o Igazgatói dicséret írásban, igazgatói dicséret a tanuló ifjúság előtt 

o Főigazgatói dicséret 

o Tantestületi dicséret 

 

 Az intézményegység nevelőtestülete végzős diákjainak a további kitüntető címeket  

 adományozhatja: 

 

A 8. osztály ballagási ünnepélyén alábbi kitüntető címek adhatók, melyekről a nevelőtestület 

az osztályozó értekezleten dönt.  

 „Az év diákja – német nyelvért” 

 „Az év diákja – a közösségért” 

 „Az év diákja – jó sportoló” 

 „Az év diákja” 
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A 12. osztály ballagási ünnepélyén: 

 „Kiváló tanuló”: 

- minden tanév végén legalább 4,8-as tanulmányi eredmény, 

- példamutató magatartás és szorgalom, 

- valamely szakterületen kimagasló eredmény 

 „Jó tanuló – jó sportoló” 

- minden tanév végén legalább 4,5-es átlag 

- aktív, eredményes sportolás az intézmény színeiben 

 „A közösségért végzett jó munkáért” 

- a négy vagy öt év során az intézményi közösségben végzett kimagasló munka 

 „Szakmai díj” 

- minden tanév végén a szakmai tantárgyakból elért kiemelkedő teljesítmény, 4,5-es tanulmányi 

átlag. 

 Az iskolavezetés díja 

 Az Intézményfenntartó Kuratórium különdíját a tantestület javaslata alapján az a végzős 

diák kapja, aki példamutató magatartásával és szorgalmával kiemelkedett a tanulói 

közösségből, és egy adott területen kiemelkedő eredményeket ért el. 

 „Az év diákja” városi kitüntető címre az a gimnáziumi végzős tanuló terjeszthető fel, 

akit a tantestület erre érdemesnek tart és javasol. 

 

A jutalmazás egyéb lehetőségei: 

 Oklevél 

 Könyvjutalom 

 Könyvutalvány 

 Jutalomkirándulás, színházi előadás (jegy biztosítás) 

 Külföldi vagy nemzetközi táborban részvétel 

 Iskolarádióban, diákújságba, helyi és regionális sajtóban beszámoló 

az egyes tanulók ill. közösségek kiemelkedő teljesítményéről, 

eredményeiről 

 

 A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa, a 

diákönkormányzat illetve bármely öntevékeny diákkör javaslatot tehet. A jutalmak 

odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, osztályfőnök, intézményegység-vezető) 

dönt. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az 

osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

  

Az intézménybe járó diákok jutalmazási lehetőségeiről részletesen a házirend 9. számú 

fejezete rendelkezik egységben az SZMSZ fenti jutalmazási rendjével. 

 

III/9. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

 

 Fegyelmező intézkedést kell alkalmazni azzal a tanulóval szemben, aki: 

 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- a tanulói házirend előírásait megszegi,  

- igazolatlanul mulaszt. 

 

  Az iskolai büntetések formái: 

 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 
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- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés, (iskolai intézményegység-vezető) 

- igazgatói intés, (iskolai intézményegység-vezető) 

- igazgatói megrovás, (iskolai intézményegység-vezető) 

- tantestületi figyelmeztetés, 

- tantestületi intés, 

- tantestületi megrovás. 

 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A fegyelmi intézkedés és a fegyelmi 

büntetés nevelési eszköz. Alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori 

sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. A fegyelmező intézkedés nem 

lehet megtorló vagy megalázó. 

  A fenti iskolai büntetések további részletezése a Házirend 10. fejezetében található. 

 A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A 

büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba 

kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, valamint az osztálynapló megjegyzés 

rovatába be kell jegyezni. 

 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a  jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskolai 

intézményegység-vezető, vagy a nevelőtestület dönt.  

  

 A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy büntetés állapítható 

meg. 

 

 Az iskola diákönkormányzatának véleményét a fegyelmi eljárás során ki kell kérni. 

 

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a jog-

szabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét az iskolai intézményegység-vezető határozza meg. 

 

Az intézményben lehetőség van a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

lefolytatására. 

 

 1. Az egyeztető eljárás rendje 

 

- Írásbeli nyilatkozat beszerzése a sértettől arról, hogy beleegyezik-e az 

egyezető eljárás lefolytatásába. 

- A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás megindításáról szóló 

értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap után jegyzőkönyvbe foglalja a 

kötelességszegő válaszát. Az intézmény az egyeztető eljárás megindításával 

párhuzamosan hívja össze a fegyelmi tárgyalást az egyeztető eljárás 

megindítását követő 16. napra. 

 

2. Konkrét eljárás megindítása 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás megindításának előfeltétele, hogy a 

kötelességszegő, a sértett személye valamint a sérelem konkrétan ismert legyen. Ha a 

tanuló tagadja a kötelességszegést, vagy nem egyértelmű a sértett személye, úgy a 

fegyelmi eljárás folytatása szükséges. 
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Az ágazati jogszabály  előírja, hogy a tanulókat tájékoztatni kell jogaikról és azok 

gyakorlásának módjáról. Konkrét esetben ezt a kötelezettségét a nevelési-oktatási 

intézmény úgy tudja teljesíteni, hogy a diák számára elmagyarázza az egyeztető eljárás 

célját, lényegét és az egyes formáit, feltételeit, módszertanát. 

 

3. Az egyeztető eljárás intézményének működtetése 

 

A hatályos jogszabály szerint az egyeztető eljárást a diákönkormányzat és a szülői 

szervezet is működtethetik. A konkrét megvalósítás érdekében célszerű egy vegyes, a 

diákönkormányzat illetve a szülői szervezet által delegált tagokból álló bizottságot 

létrehozni. Delegált személy bárki lehet, akit a diákönkormányzat vagy a szülői 

szervezet erre felkér. 

Ez a bizottság az egyeztető eljárás hátterét biztosítja, de nem feltétlen vesz részt a 

konkrét konfliktuskezelő folyamatokban. A bizottság meghatározza – a felek 

egyetértésével – az egyeztetés módszerét és gondoskodik az egyeztetésben résztvevők 

felkéréséről, az eljárás technikai feltételeiről, az eljárás dokumentációjáról és a 

megállapodás írásba foglalásáról. 

 

4. Az egyezető eljárást lezáró megállapodás 

 

Az egyeztető eljárást lezáró megállapodásnak a következő elemeket kell tartalmaznia: 

o a kötelességszegéshez vezető előzmények, események, kiváltó okok, 

o a bekövetkezett sérelem tényszerű leírása, 

o a sérelem jóvátételének módja, határideje, 

o a megállapodás mely része hozható nyilvánosságra, 

o felek saját - valamint kiskorú tanuló esetén a szülő – aláírása. 

 Az egyeztetési eljárást lezáró megállapodás nyilvánosságra hozásának nevelési értéke 

van. Azonban az erről szóló döntést a sértettnek és a kötelességszegőnek kell 

meghoznia. Az utólagos megvitatás nem sértheti az emberi méltóságot, nem lehet 

megszégyenítő célzatú, megalázó jellegű, vagy más módon jogsértő. 

 

A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének egységes szabályrendszerét a házi rend 

tartalmazza. 

 

III/10. A szociális támogatás megállapításának és elosztásának elvei 

 

A tanulók részére biztosított támogatások odaítéléséről a gyermekvédelmi felelős és az 

osztályfőnök véleményének kikérése után az igazgató javaslatára az ÁMK főigazgatója 

dönt. 

 

 A támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló: 

- akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 

- akit az egyik szülő egyedül nevel, 

- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb 

öregségi nyugdíj összegét.  

- aki állami gondozott. 

  

III/11. A napközis és a tanulószobai foglalkozásokra vonatkozó szabályok 

 

  Az alsó tagozaton az alapító okiratban meghatározottaknak megfelelően a nevelő-

oktatómunka iskolaotthonos és napközi otthonos formában történik, amit a szülő az első 
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osztályba történő beíratással választ, illetve elfogad. A napközi otthonba, illetve a 

tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni az egész napos nevelés jegyében. 

  

III/12. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
 

 Az iskola külön azonosító, illetve szimbólumrendszerrel nem rendelkezik, az 

megegyezik az ÁMK szimbólumával. 

 

Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények (az iskolai pedagógiai program, valamint 

az iskolai házirend részletesen szabályozza). 

 

 Kitüntetések a szülők, dolgozók és tanulók körében (az ÁMK pedagógiai és művelődési 

programja, szervezeti és működési szabályzata, az iskola pedagógiai programja, 

házirendje részletesen szabályozza). 

 

 Iskolaújság, iskolarádió (az iskolai házirend szabályozza).  

 

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az 

adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított tanévre szóló munkaterv 

szerint tevékenykednek.  

 

 

 

 

Egységes Iskola 

Vezető: 

Szauter Terézia 

 

 

Általános Iskola 

 

 

Gimnázium 

 

Szakgimnázium 
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Magyar 

Tagozat 
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Tagozat 
Szakgimnázium Felnőttképzés 

Ig.-helyettes: 
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Lévai Klára 

Ig.-helyettes: 
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Ig.-helyettes: 

Nuberné Honti Ivett 

Gyak.vezető: 

Eperjesiné Fehér 

Teréz 

Vezető: 

Szőts Éva 
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IV. A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONTJA KOLLÉGIUMÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 

 

 
IV/1. Az intézmény működési rendje 

 

IV/1/1. Nyitva tartás  

 

A kollégium két telephelyen üzemel. A telephelyek nyitvatartási ideje eltér egymástól. 

A kollégium tanítási időben folyamatosan üzemel. Ha az épületben tanuló van, a 

pedagógiai felügyeletet biztosítani kell. A tanulók hazautazhatnak hét végén és külön 

engedéllyel hét közben is. Az engedélyt szülői bejelentés alapján a tanuló nevelőtanára 

adja meg. Az ügyeletes nevelőt tájékoztatni kell kinek, mikorra adott engedélyt. A 

Bajcsy-Zsilinszky endre úton található kollégium vasárnap délután 16 órától, péntek 

reggel 8 óráig tart nyitva, diákok ez időtartamban tartózkodhatnak az épületben, 

kizárólag nevelőtanár felügyelete alatt. A Duna utcai kollégiumot a hétvégi 

hazautazáskor 16.00 óráig el kell hagyni. Visszaérkezés a tanítást megelőző nap 16.00 

órától,  20.00 óráig. A tanítási nap reggelén a visszaérkezés előzetes szülői kérelemre, a 

nevelőtanár engedélyével lehetséges. A szülői kérelem szólhat a tanítás teljes idejére, 

vagy esetenként. Ez utóbbi esetben az ügyeletes nevelő is engedélyezheti a 

távolmaradást. Hétvégi benntartózkodási igényt három nappal előre jelezni kell.  

 

IV/1/2. Beszállásolások rendje  

 

A kollégiumi szálláshelyeket, ha a tanulók nem tartózkodnak az épületben, értékesíti a 

gondnokság. A tanítási időn kívüli beszállásolás nem érinti sem a tanulókat, sem a 

nevelőket. Az évközbeni, hétvégi beszállásoláskor a falitáblára legkésőbb a hazautazás 

előtti napon ki kell írni az érintett szobák számát és az igénybevételt. ( Az ágyak és 

szekrények számát.) A szoba lakói a kiírásnak megfelelő  számú ágyat és szekrényt 

előkészítik. A fürdőszobát kiürítik és a szobából a saját dolgaikat (kivétel a polcon lévő 

tankönyvek) elpakolják. Ha a saját dolgaik elhelyezése problémát jelent, akkor azokat 

zárható teremben kell elhelyezni. A szobák előkészítését a nevelők és az ügyeletes tanár 

ellenőrzik. Hazautazás napján már nem mehetnek vissza a tanulók szobáikba. Ha a 

vendégek már a hazautazás délelőttjén megérkeznek, akkor nem mehetnek vissza a 

tanulók, csomagjaikat a kijelölt teremben helyezhetik el.  
 

Nem kollégista tanulók hét közbeni bent alvásának feltételei:  

 előzetes kollégiumvezetői engedély  

 bejárós gimnáziumi tanulók indokolt esetben (színház, sport és egyéb iskolai 

rendezvény), a mosatási költség ellenében veheti igénybe a kollégiumi elhelyezést 

 végzett tanulók az egy főre eső szállás + mosatási költség ellenében kaphatnak 

elhelyezést  
 
IV/1/3. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 

 

A kollégium vezetője a kollégiumban tartózkodik hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 17.00 

óráig, pénteken 7.30 órától 14.00 óráig.  

 

IV/2. A vezető feladata   
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A kollégium vezetője munkaügyi feladatok kivételével a KNT 69.§ (1)., -(6). pontban 

meghatározott feladatokat a kollégium egészére rendelkezési és intézkedési jogkörrel és 

hatáskörrel látja el.  

 

IV/2/1. A kollégiumvezető helyettesítésének rendje  

 

A kollégiumvezető távolléte (betegség, továbbképzés stb.) esetén egy általa a feladattal 

megbízott nevelő látja el a helyettesítési teendőket.  

 

IV/2/2. Kollégiumi nevelőtanárok munkaköre  

 

A rendtartás értelmében csak egyetemi, főiskolai szakvégzettségű, pedagógiailag 

alkalmas személy lehet nevelőtanár. Az MNÁMK főigazgatója nevezi ki a 

kollégiumvezető javaslatára. 

 

Feladatai:  

 

- Készítsen éves munkatervet. 

- A kollégium felügyeleti rendjének kialakításában vegyen részt és a számára meg- 

állapított heti munkarendben (30 óra) lelkiismeretesen végezze munkáját. Az 

órarendben meghatározott időpont előtt 10 perccel munkára készen jelenjen meg.  

A munkaidőt minden nevelőnek a kollégiumban kell tölteni. Ezen belül is 

fokozottan felügyeljen a tanórákon. A gyengébb tanulóknak segítsen ill. kérdezze 

ki őket. Az esetlegesen túlórában ellátandó ügyeletek rá eső részét is vállalja. 

Munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztás szerint végzi. 

Pihenő- és munkaszüneti napokon (szükség szerint  éjszaka is) teljesít szolgálatot.  

- Nevelje, irányítsa, felügyelje a rábízott tanulókat.  

- Fejlessze a tanulók szakmai és általános műveltségét.  

- Keresse az együttműködés minden formáját kollégáival, az intézet dolgozóival, a  

 gimnáziumi osztályfőnökökkel, tanárokkal, iskolai mentálhigiénés szakemberrel. 

- Működjön együtt a diákönkormányzat tagjaival, segítse ezek munkáját.  

- A kötelező foglalkozásokra meghatározott témakörben felkészül, a foglalkozásokat 

az órarendben meghatározott időben megtartja és elvégzi a munkájához tartozó 

adminisztrációt. 

- Vegyen részt a kollégiumi rendezvények, programok szervezésében, 

lebonyolításában. Szervezzen szabadidejükben közös tárlat-, mozi-, színház-, stb. 

látogatásokat. 

- Rendszeresen, de havonta legalább 1 alkalommal hospitáljon az iskolában.  

- Törekedjen harmonikus munkatársi kapcsolatra az intézet nem pedagógus 

dolgozóival. 

-  Óvja és védje az intézet állagát, felszerelési tárgyait. Minden problémát jelentsen a 

megfelelő helyen: karbantartás, konyha, porta, stb.  

 

IV/2/3. Csoportvezetői feladat ellátásának követelményei  

 

- Mint minden kollégiumi nevelőtanár „szülőpótló”, nevelő és gyermekvédelmi 

feladatokat is ellát a kollégiumban. 

 

- Feladata, hogy megfelelő pedagógiai felkészültséggel, felelősséggel, önállóan és 

céltudatosan válassza ki és használja fel a kollégiumi élet által biztosított nevelő 

hatásokat és nevelési lehetőségeket a fiatalok személyiségének sokoldalú 
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kibontakoztatása érdekében. Közreműködik a kollégium közösségeinek 

kialakításában, továbbfejlesztésében.  

- Törekedjenek az őszinte nyílt tanár-diák kapcsolat kialakítására, és megerősítésére.  

- Hivatásából eredő kötelessége pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és általános 

műveltségét fejleszteni. Lehetőség szerint vegyen részt szervezett továbbképzésen.  

- A kollégium rendjére, nevelési feladataira –bármely szolgálatban van is- 

rendszeresen ügyel. Minden felfedezett rendellenességet jelez, észrevételez, és 

szükség szerint igyekszik önállóan megoldani.  

- A kollégiumi tanár nevelő és oktató munkáját elsődlegesen csoportvezető 

nevelőtanárként látja el. 

-  A kollégiumvezető által kijelölt tanulócsoport tanulóit különös alapossággal 

vezesse és felügyelje. Év elején válasszák meg a csoport tisztségviselőit. 

Tanulmányi eredményeiket  rendszeresen vezesse és havonta tartson csoportvezetői 

megbeszélést. A tanulmányi eredmény és a magatartás alapján sorolja be tanulóit – 

a házirendben rögzített feltételek szerint- a megfelelő kategóriába. Rendszeresen 

ellenőrizze tanulói hálószobai környezetét, szekrényét, ruházatát, szabadidei 

tevékenységét, hobbijait. Mindezekről vezessen feljegyzéseket. Tekintse fontos 

feladatának, hogy tanulói ne szokjanak rá káros szenvedélyekre.  

-  Vegye fel a kapcsolatot a tanulók szüleivel. Bármilyen probléma merül fel 

valamelyik tanulójával, haladéktalanul értesítse levélben vagy telefonon a szülőket. 

- Ismerje meg csoportjának minden tagját. A megismeréshez használja fel az emberi 

érintkezés szabályaiban elfogadott formákat, a szokásos pedagógiai, pszichológiai 

és szociálpszichológiai vizsgálódásokat, lehetőség szerint rögzítse ismereteit.  

- Csoportja tagjainak személyes problémáival, egyéni gondjaival –empátiás 

készségét felhasználva- külön is foglalkozzék, igyekezzen bensőséges kapcsolatra 

törekedni növendékeivel. A tudomására jutott intim dolgokat, egyéni és családi 

titkokat bizalmasan kezeli, másnak tudomására nem hozza. A gyermekvédelmi 

esetekben is csak szükség esetén az illetékes kollégával, illetve a 

kollégiumvezetővel közli minél jobb, gyorsabb és hatékonyabb megoldás 

érdekében. 

- A csoportvezető céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, figyelemmel 

kíséri növendékei iskolai munkáját, ellenőrzi a tanulók eredményeit, osztályzatait.  

- Rendszeres kapcsolatot tart a tanulók összes tanárával, de legfőképpen a 

növendékek osztályfőnökével. Félévenként szükség esetén sűrűbben tájékoztatja a 

szülőket a gyermek kollégiumi tevékenységéről, magatartásáról. Saját belátása 

szerint behívhatja a szülőt megbeszélésre.  

- Az osztályfőnökökkel és a szülőkkel kapcsolatot tartva segítse csoportja 

növendékeinek pályaválasztását.  

- Szorgalmazza csoportja tagjainak részvételét a kollégiumi és iskolai fakultatív, 

tájékoztató, műveltségnövelő programokon.  

- Ellenőrzi csoportja tagjainak tanulószobai, tanulmányi munkáját, havonta 

csoportfoglalkozást tart, félévenként egy-két alkalommal ellenőrzést tarta 

személyes holmik rendben tartása érdekében. A felmerült rendellenességeket 

javítja.  

- Tudja és figyelemmel kíséri, hogy csoportjának tagjai milyen kötelező vagy 

fakultatív iskolai programokon vesznek részt. Regisztrálja, hogy ki milyen egyéb – 

az iskolai munkához tartozó- szakkörökön, előkészítőkön vesz részt, valamint 

engedélyezi, hogy egyéb –nem konkrétan a tanulással összefüggő- programokon 

kívánnak jelen lenni. Lehetőség szerint kiszűri azokat a programokat, amelyek nem 

szolgálják a tanuló személyiségének épülését. Tehát pedagógiailag felelős azért, 

hogy kit, hova enged el, természetesen nem csorbítva a tanulók jogait.  
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- Folyamatosan figyelemmel kíséri csoportja új tagjainak (különösen az új diákok) 

beilleszkedését mind a kollégiumi, mind az iskolai életbe. Az ezzel kapcsolatosan 

felmerülő problémákat a kollégiumvezetővel, kollégáival, illetve az iskolai 

tanárokkal megbeszélve igyekszik megoldani.  

- Saját tanári szakjaiból csoportja tagjainak, szükség esetén a többi kollégistának is 

korrepetálást, egyetemi előkészítőt, tudományos vagy ismeretterjesztő tájékoztatást 

tart.  

- A kollégium belső rendszabályainak és a közösen megállapított és elfogadott 

rendnek megfelelően ellenőrzi a napi szobarendet és értékeli a csoport fegyelmi 

helyzetét.  

- Tanév folyamán a csoport tagjainak osztályaiban óralátogatáson vesz részt. 

Tapasztalatait rögzíti, szükség esetén megbeszéli szaktanárral, az osztályfőnökkel, 

illetve a kollégiumvezetővel.  

- Javaslatot tesz csoportja tagjainak jutalmazására, dicsérésére, de büntetésére, 

fegyelmezésére is.  

 

IV/2/3/1. Éjszakai ügyeletes kötelezettségei 

 

- Készenléti ügyelet 22 órától 06 óráig.  

- A Házirendben foglaltakat érvényesíti.  

- Éjszaka folyamán szükség szerint intézkedik:  

  - a beteget ellátja gyógyszerrel szükség esetén. 

- tűz esetén a Tűzriadó-tervben foglaltak szerint jár el,  

- nem várt esemény előfordulásakor értesíti a felelős személyt (portás,  

    intézményvezető stb. ) 

- Az ügyelete során előfordult eseményeket naponta bejegyzi az erre a célra 

rendszeresített ügyeleti naplóba.  

- A munka ideje alatt az egész kollégiumot érintő eseményekre kellőképpen időben 

reagál és felelősséggel intézkedik.  

- Ügyeleti munkája mellett szükség szerint pedagógiai jellegű feladatokat is teljesít.  

- Bejelenti a hiányzók nevét és osztályát a gimnáziumi iskolatitkárnak. 

- A hiányzó tanulók étkezését kijelenti a 221-es melléken, lejelenti a 118-as 

melléken.  

 

IV/3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

IV/3/1. Kollégium és a gimnázium  

 

A kollégium vezetője és a nevelők meghívással részt vesznek a gimnázium nevelési 

értekezletén, diákfórumon, különböző rendezvényeken. A kollégiumi rendezvényekre 

meghívást kap az intézmény főigazgatója, a gimnázium igazgatója és az érintett 

osztályfőnökök.  

A kollégium vezetője a gimnáziumnak változás esetén jelzi a tanulói létszám alakulását.  

 

A kollégiumi nevelők havonta ellenőrzik a diákra vonatkozó digitális napló 

bejegyzéseket. Az érintett osztályfőnökökkel, szaktanárokkal napi munkakapcsolatot 

tartanak fenn.  

A gimnázium szaktanárai igény szerint korrepetálást tartanak a kollégiumban.  

 

IV/3/2. Kollégium és a konyha  
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A kollégium igény szerint kapcsolatot tart fent a konyhával, az ebédlőhöz kapcsolódó 

programokat két nappal az események előtt egyeztetik. 

A DT a kollégisták igényeit felmérve az étlap összeállítására javaslatot tesznek.  

 

IV/3/3. Kollégium és a pénztár  

 

Az ügyeletes nevelő naponta 9.00 óráig telefonon bediktálja a távollévő (az étkezést 

igénybe nem vevő) tanulók nevét, osztályát. Ha a tanuló nem találja az étkezőkártyáját, 

11.00 óráig a pénztárban letiltathatja. Igazolást kap és étkezhet. (Ha elkésik a 

bejelentéssel, aznap már nem kap ebédet.)  

A pénztár meghatározza a térítési díj befizetésének időpontját és egy jegyzéken a 

befizetendő összeget. Ezt a díjfizetést megelőző héten a kollégium falitáblájára 

kifüggeszti.  

A térítési díj befizetési határidejének lejárta után a pénztár listát készít és küld a nem 

fizető tanulókról. A mielőbbi befizetést a nevelőtanárok szorgalmazzák.  

A díjkedvezményt igénybevevő tanulók részére a kollégium biztosítja a nyomtatványt, 

amelyet a tanulóknak kitöltve, közvetlenül a pénztárba kell eljuttatniuk. A benyújtás 

időpontjában a nyomtatványon jelzett adatok nem lehetnek 1 hónapnál régebbiek.  

 

IV/3/4. Kollégium és a gondnokság  

 

A hálókban előforduló műszaki hibákat az ügyeleti szobában elhelyezett füzetbe kell a 

tanulóknak  

(szobaszám, a probléma rövid ismertetése és dátum) bejegyezni. Azonnali megoldást 

kívánó hibát az ügyeletes nevelőnek jelzik, aki haladéktalanul a gondnoknak jelenti.  

 

IV/4.  A kollégium dokumentumai és azok megismertetésének rendje  

 

(Pedagógiai program, Éves munkatervek, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, 

beszámolók) 

A felsorolt dokumentumok írásos anyaga a nevelői szobában és az igazgatói irodában 

1-1 példányban bármikor a szülő és a tanuló kérésére olvasható.  Az újonnan érkező 

tanulókkal a nevelők csoportfoglalkozáson ismertetik a dokumentumok tartalmát és a 

hozzáférés lehetőségét és helyét. Az ismertetett dokumentumok az intézmény honlapján 

is megtalálhatóak.  

Szülői kérelemre tájékoztatást a kollégium vezetője ad.  

 

IV/5. Külső kapcsolatok  

 

IV/5/1. Iskola-egészségügyi ellátás  

 

A tanulók egészségügyi problémáik esetén azt az ügyeletes tanárnak jelentik, aki a 

probléma mértékének megfelelően intézkedik. Mentőt hív, kihívja az ügyeletes orvost, 

lázat mér, gyógyszert ad ill. iskolaorvoshoz küldi a tanulót. Az iskolaorvos hétfőn az 

Attila utcában rendel 13.00-tól. Keddtől csütörtökig a gimnázium épületében 13.00-tól, 

14:00-ig.  

Ha az iskolaorvos megítélése szerint szükség van rá, akkor a nevelőtanáron keresztül 

veszi fel a kapcsolatot a szülővel. Az iskolaorvos mondja meg, hogy a tanuló 

hazautazhat vagy továbbra is járhat iskolába. A hiányzást az iskolaorvos igazolja.   

 

IV/5/2. A gyermekjóléti szolgálat  
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Az intézményi védőnő személyesen és telefonon tartja a kapcsolatot a városi 

gyermekjóléti szolgálattal. Az általuk szervezett továbbképzéseken, értekezleteken részt 

vesz. Szoros munkakapcsolatot tart fenn az általános iskola és a gimnázium gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelőseivel, valamint a nevelőtanárokkal. A tevékenységéhez 

szükséges felméréseket, azok kiértékelését elvégzi. Az érintett tanuló családjával 

felveszi a kapcsolatot és segítő tanácsokkal látja el őket. Munkájáról, a problémákról, 

eredményekről félévente beszámolót készít. Szervezett továbbképzéseken, 

értekezleteken részt vesz.  

 

IV/5/3.  A szülők és a nevelők együttműködése 

 

A távolság és egyéb nehézségek ellenére minden lehetőséget meg kell ragadnunk a 

szülői ház és a nevelőtestület jó együttműködéséhez. Nevelőmunkánk 

eredményességének feltétele, hogy a szülői igényeknek meg tudjunk felelni, miközben 

a tanulók segítő, elfogadó együttműködése is fennáll.  

 

Az együttműködés formái:  

 

A kollégium a következő együttműködési formákat ajánlja:  

- előre tervezett szülői értekezletek, fogadóórák,  

- az első beszálláskor az új kollégisták szüleinek 

- a gimnáziumi szülői értekezlettel egy napon, azt megelőző időpontban, évente 

két alkalommal, 

- rendezvényeink nyitottak, 

- alkalomszerű, személyes találkozások, meghívások, 

- telefonon, levélben történő kapcsolattartás.  

 

A szülők részéről a következő közreműködési formákat kérjük:  

- együttműködő, érdeklődő hozzáállást a közös célok megvalósítása érdekében,  

- őszinte véleménynyilvánítást és a problémák nyílt megbeszélését, közös 

megoldásukra tett erőfeszítéseket,  

- lehetőségeikhez mért segítségnyújtást az elhelyezés körülményeinek javításában, 

alapítványi támogatásban.  

 

IV/5/4.  Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának 

rendje 

 

A kollégium szabadon látogatható kivéve azokban az időpontokban, amikor a diákok 

kötelező feladataiknak tesznek eleget. Tanulóink nem fogadhatnak látogatót szilencium 

idején, hétfőtől-csütörtökig 15:25 és 18:00 óra között, valamint hétfőnként 18:45 és 

19:30 között. A vendégeket csak közös helyiségekben fogadhatják tanulóink (I: emeleti 

társalgó, könyvtár), és legkésőbb 21:00 óráig el kell hagyják az épületet.  

 

IV/6.  A kollégiumi felvétel, átvétel és a jogviszonyok megszűnése 

 

Elhelyezési adottságainkat maximálisan kihasználva igyekszünk a jelentkezőknek 

lehetőséget biztosítani.  

A kollégiumi tagságot évente kell megújítani. A tagsági igényt a csoport 

nevelőtanárának adják le a tanulók a tanév végén. Új igényt a kollégium vezetőjének 

kell jelenteni. A felvételről, a törvényi előírások, valamint a DT és a nevelőtestület által 

elfogadott feltételek teljesülése alapján a kollégium vezetője dönt. A csoportbeosztásról 

a nevelőtestület véleményének kikérésével a kollégium vezetője dönt.  
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A DT és a nevelőtestület által elfogadott feltételek a felvétel elbírálásánál: 

Kapjon kollégiumi ellátást az a tanuló, aki:  

 

- 20 km-en kívül él vagy, ha a reggeli és délutáni utazás feltételei nem 

biztosítottak.  

- Veszélyeztetett családban nevelkedik, a lakhely távolságától függetlenül, ha a 

tanulmányi minimumot teljesíti.  

- Nem bukik évismétlésre.  

- A kollégiumi és iskolai házirendet betartja.  

 

A fegyelmivel kizárt tanuló következő évi igényét külön vizsgálni kell: 

- magatartását,  

- ki kell kérni az iskolai tanárok véleményét,  

- tanulmányi átlag: 3,5. 

 

Megszűnik a kollégiumi jogviszony, ha 

- a tanuló tanulmányait befejezte, 

- azt a szülő kéri,  

- más kollégium a tanulót átvette, 

- jogerőre emelkedett a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat, 

- azt a kollégiumi térítési díjhátralék miatt az igazgató megszünteti. (Ez utóbbi 

esetén a tanulót, szülőt előtte fel kell szólítani, vizsgálni kell a tanuló szociális 

helyzetét. Az intézkedéseket írásban dokumentálni kell.) 

Nem szűnhet meg a jogviszony, ha nélküle a tanuló nem tudja teljesíteni a 

tankötelezettségét. 

 

IV/7. A tanuló távolmaradása  

 

Ha a tanuló nem tud az előírt időben a kollégiumba megérkezni, azt a szülőnek 

jelentenie kell. Ha az ok előre várható, tervezett, akkor a nevelőtanárnak, ha váratlan, 

az éppen ügyeletet teljesítő nevelőnek kell jelenteni.  Ha a tanuló szülői bejelentés 

nélkül nem érkezik meg, akkor a szülőtől telefonon érdeklődni kell.  

A gyermek hollétét ki kell deríteni.  

A hét közbeni eltávozást személyesen a nevelőnek, ügyeletesnek kell jelenteni. A távol-

maradást a pénztár felé nekik kell jelezniük. 

 

IV/8. A tanulók rendszeres tájékoztatásának, véleménynyilvánításának formái és rendje  

 

A kollégiumi dokumentumokat (Pedagógiai program, SZMSZ) az Interneten 

elolvashatják a tanulók.  

A DT által véleményezett és a nevelőtestület által elfogadott éves munkatervet a 

tanulókkal a nevelők csoportfoglalkozás keretében ismertetik, ill. a falitáblán és az 

Interneten olvasható. A tanulókat érintő eseményekről (beszállásolás, térítési díj 

fizetése, talált dolgok, rendezvények időpontja…) a faliújságra kitett hirdetményen 

vagy a hangosbemondón keresztül adunk tájékoztatót.  

A DT döntéseit, határozatait a DT tagok ismertetik a tagsággal, de a faliújságra is kikerül 

egy emlékeztető.  

A tanulók véleményeiket személyesen, a nevelőtanáron vagy a DT tagokon keresztül 

juttathatják el a kollégiumvezetőhöz. Évente fórum keretében lehet véleményt 

nyilvánítani.  
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IV/9. Védő, óvó előírások, eljárások rendje  

 

IV/9/1. Gyermek- és ifjúságvédelem  

 

A kollégiumban az ifjúságvédelmi feladatok összehangolását, irányítását 

ifjúságvédelmi felelős végzi, de minden pedagógus közreműködik megoldásukban. 

 

Alapvető feladatok:  

- A kollégisták és a szülők tájékoztatása azon lehetőségekről, melyekkel élhetnek. 

(Személyekről, intézményekről, ahová problémáik megoldásáért fordulhatnak.) 

- Anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának 

kezdeményezése. 

- Egyéb veszélyeztető okok esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése.  

 

Együttműködési lehetőségek kihasználása:  

- polgármesteri hivatalokkal,  

- a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal,  

- a nevelési tanácsadóval,  

- gyermekorvossal és ifjúsági védőnővel,  

- drogambulanciával, pszichológiai szolgálattal.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek:  

- segítő beszélgetés, személyes találkozás,  

- mentálhigiénés és egyéb egészségvédelmi programok, drogmegelőzés,  

- szülőkkel való együttműködés,  

- szülői értekezletek adta lehetőségek kihasználása,  

- felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaválasztás segítése,  

- helyi és országos támogatások megszerzésének, pályázatokon, ösztöndíjakon való 

részvételek segítése. 

  

IV/9/2. Gyermekbaleset megelőzésének feladatai ill. baleset esetén teendő intézkedések  

 

A tanulókat csoportfoglalkozás keretében balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

Ismertetni kell a tanulókkal a veszélyeket, a helyes magatartást, a baleset esetén teendő 

feladatokat, a bejelentési kötelezettségüket. Az oktatásról jegyzőkönyv készül, amit a 

tanulóknak alá kell írniuk.  

Baleset esetén a tanulóknak azt haladéktalanul jelenteniük kell a legelőbb elérhető 

nevelőnek, ügyeletesnek, csoportvezetőnek és a kollégium vezetőjének. A balesetről 

jegyzőkönyv készül, és nyilván kell tartani. Három napon túl gyógyuló sérülést ki kell 

vizsgálni. (20/2012. EMMI rendelet XVIII. fejezet 168-169.§)  

 

IV/10.  Kollégiumi foglalkozások rendje, szervezeti formái  

 

A kollégiumban a törvényben előírt időkeretek között- felzárkóztató, tehetség 

kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő, szabadidő eltöltését szolgáló 

egyéni és csoportos foglalkozások, valamint a tanulókkal való egyéni törődést és 

gondoskodást biztosító tevékenységek vannak. Ezen belül kötelező  és  választható a 

foglalkozások.  

 
IV/10/1. Szilenciumi foglalkozások (kötelező) 
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Kijelölt szilenciumi termekben, tanulószobában, a házirendben meghatározott időben 

tanári felügyelettel folyik. Az ezeken való részvétel a minősítési rendszerben rögzített. 

A közös helyiségekben és a hálószobákban való egyéni, esetleg páros tanulást az 

eredmények, a megbízhatóság figyelembevételével a csoportvezető nevelő bírálja el, és 

az ellenőrzést az ügyeletes, az ezzel megbízott nevelő végzi. A végzős évfolyam 

tanulóinak nem kötelező a szilenciumi termekben tanulniuk.  

 
IV/10/2.  Csoportfoglalkozások  

 

A csoportfoglalkozásokat a megtartott témakörök és a résztvevők szerint két csoportra 

osztjuk.  

 
IV/10/2/1.  Az évfolyamonként tartandó csoportfoglalkozás (kötelező)  

 

Ezeken, a csoportfoglalkozásokon az alapprogram kerettervében meghatározott 

témaköröket dolgozzák fel. A foglalkozásokat a házirendben meghatározott időben az a 

nevelő tartja, aki azt az éves munkatervben felvállalta.  

 

IV/10/2/2.   A tanulócsoportonként tartandó foglalkozások (kötelező)  

 

Ezeken alapvetően:  

- a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, 

értékelése, 

- a mindennapi élettel kapcsolatos ismeretek ismertetése (napi és heti feladatok, 

közösségre vonatkozó feladatok …)  

- a szociális viselkedés alapvető szabályainak elsajátítása  

- a kollégiumi élet szervezésével összefüggő ismeretek átadása történik.  

A foglalkozásokat a csoport nevelőtanára vezeti és a hozzátartozó tanulóknak kötelező 

ezen részt venni. A foglalkozások számát a nevelőtestület határozza meg.  

 
IV/10/3. Felzárkóztató, felkészítő egyéni és csoportos foglalkozások  

 (választható foglalkozások) 

 

IV/10/3/1. Korrepetálás  

 

Alapvetően a tanulási problémákkal küszködő, a tanulásban lemaradt, egyes 

tantárgyakkal nehezen boldoguló tanulók segítését szolgálja. 

A foglalkozásokat iskolai és kollégiumi tanárok tartják.  

 
IV/10/3/2. Internet  

 

Az iskolai számítástechnikai ismeretek gyakorlását, új információk szerzését szolgálja.  

 

IV/10/4. A szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások (választhatóak) 

 

A tanulók a tanév első hetében jelzik, hogy milyen kötelezően és szabadon választott 

foglalkozásokon kívánnak részt venni. Az igények felmérése után, szeptember 30-ig 

kell a tanulói foglalkozási tervet a kollégiumvezetőnek elkészítenie. A nevelőtestület 

fogadja el és ez alapján készül az éves munkaterv.  

 
IV/10/4/1. Sport, háziverseny, kollégiumok közötti verseny  
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A kollégiumok közötti leány labdarúgó versenyt az őszi időszakban szervezzük. Az 

időpontot évenkénti egyeztetéssel határozzuk meg. Tétje egy torta.  

Házon belül asztalitenisz-és sakkversenyeket, illetve házibajnokságokat bonyolítunk.  

 

IV/10/4/2. Kézműves szakkör  

 

A tanév elején meghirdetett programra jelentkezhetnek a tanulók. A szakkör témái 

időszakhoz kötöttek (pld. karácsony előtt gyertyaöntés, húsvét előtt tojásfestés), illetve 

új technikák elsajátítását teszik lehetővé (pld. üvegfestés, gyöngyfűzés). A tanulók 

létszáma nem kötött. Ha túl sok az egyes témákra jelentkező, akkor külön csoportnak 

plusz  foglalkozás tartható.  

 

IV/10/4/3.  Filmklub  

 

A filmeket a tanév elején határozzák meg a klubvezető és a klubtagok. A vetítés 

időpontját az elfoglaltság és a filmek beszerezhetősége határozza meg.   

 

IV/10/4/4. Főzőiskola  

 

A foglalkozások formája óraszerű de nem kötött időszakú. Kötetlensége az ételkészítés 

fajtájától függ. A foglalkozások tanári vezetéssel történnek. Helye az általános iskola 

tankonyhája. Optimális létszám 6-8 fő, hogy mindenkinek jusson feladat. A 

foglalkozások tartalma: a diákok konyhavezetéssel kapcsolatos gyakorlati készségeket 

sajátíthatnak el. Ételkészítés, terítési szabályok, konyhai eszközök használata, a konyha 

rendeltetése.  

Finanszírozás: Az intézmény konyhája biztosítja a nyersanyagok egy részét, a többit a 

résztvevő diákok egyenlő arányban pótolják. 

  

IV/10/4/5. Mindennapi testedzés formái 

 

Kollégiumunk igyekszik gondoskodni arról, hogy diákjaink megfelelő mennyiségű 

testedzésben részesüljenek. Több sportágban rendezünk számukra bajnokságot, 

Intézményünk területén kosárlabdapálya, focipálya, konditerem található, amelyet 

korlátlanul használhatnak szabadidejükben. használhatnak 

 
IV/11. Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények rendje, hagyományok ápolása  

 

Az éves munkatervben, illetve eseménynaptárban kell rögzíteni az adott tanévben 

megtartandó rendezvényeket. A nevelőtestület határozza meg az ünnepélyek, 

megemlékezések, rendezvények időpontját, azok lebonyolításáért felelősök személyét. 

A feladatok elosztásánál figyelembe kell venni, hogy a nevelők terhelése egyenletes 

legyen, az időpontok ne torlódjanak, és ne ütközzenek a gimnáziumi rendezvényekkel.  

Hagyományos rendezvények: Télapó, Tortakupa, Ballagás.  

 
IV/12. A kollégisták jutalmazásának elvei 

 

A csoportvezető saját tanulóit, azok jó magaviseletéért, képességéhez, addigi 

tanulmányi eredményeihez viszonyított jobb tanulmányi munkájáért jutalmazhatja.  

Kategóriáját soron kívül módosíthatja, felmentheti ügyelet alól. Az ügyeletes nevelő a 

csoportvezető egyetértésével élhet a jutalmazás lehetőségével.  
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A kollégiumi ballagás alkalmával a végzős hallgatók mindegyike személyre szóló 

emléket kap. A tervezet szerint a végzősök és nevelők csoportképét tartalmazó szép 

kivitelű kartonlapot, amelyen a nevelők és a DT által megfogalmazott „útravalók” is 

helyet kapnak.  

A végzősök közül maximum négy tanuló jutalomban részesül. A jutalmazottakra 

javaslatot a nevelők és a DT tesz minden év április 10-ig. 

 A javaslatnál figyelembe kell venni:  

- a közösségért kifejtett négy éves tevékenységet, 

- a szervezőmunkát, 

- a sportversenyeken való részvételt és eredményességet,  

- a különböző műsorokban való részvételt, szereplést,  

- a jó tanulmányi eredményt, 

- a kifogástalan, példamutató magatartást.  

Az elbírálást, a döntést a javaslattételt követő két héten belül meg kell hozni. A jutalmak 

(könyv, CD) értékét a DT határozza meg, és a DT pénztárból biztosítja azt.  

 

IV/13. A kollégistákra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és az alkalmazás elvei  

         (a házirend szabályozza ) 

 

IV/14. Térítési díj megállapításának és fizetésének rendje  

 

A tanulónak a térítési díj 100%-át kell napi ellátásként befizetnie.  Ha a családban 3 

vagy több eltartott van, akkor erről egy „Nyilatkozat” – ot kell a szülőnek benyújtania, 

amely alapján a térítési díjnak 50%-át fogja napi ellátásként fizetni. A „nyilatkozat”-ot 

a kollégium biztosítja. A tanuló azt kitöltve eljuttatja közvetlenül a pénztárnak. A 

nyomtatványon szereplő adatok egy hónapnál régebbiek nem lehetnek. A „nyilatkozat” 

kitöltését évente meg kell ismételni. Ezentúl,  50%-os kedvezményt kaphat:  

- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek. 

 

A befizetendő díjat a pénztár állapítja meg, és erről a jegyzéket a kollégium falitábláján 

kifüggeszti, a befizetést megelőző héten. A díjat tehát előre kell befizetni. A tanuló 

távolmaradását a pénztár a kollégium jelentése alapján nyilvántartja, és a következő havi 

díj összegét az előző hónapban igénybe nem vett díjjal csökkenti. 

Ha a tanuló az előre megfizetett díjon felül kollégiumi ellátást vesz igénybe (hétvégi 

bennmaradás, szombati tanítás, stb.), akkor a következő havi díjat ezzel az összeggel a 

pénztár megemeli.  

A befizetés történhet készpénzzel és átutalással, inkasszóval. A készpénzes befizetés 

időpontját a pénztár határozza meg, és az elfogadását is lebonyolítja. Ha a tanuló ebben 

az időpontban nem tud fizetni, azt jeleznie ill. indokolnia kell, de a határidőt be kell 

tartania.  A befizetéskor a tanuló számlát kap.  

Az átutalás lehetőségéről a szülőt a kollégiumi levélben, szülői értekezleten, tanulón 

keresztül értesíti. Ha a szülő ezt a fizetési módot választja, akkor a pénztár a 

kifüggesztett  jegyzéken értesíti a befizetés összegéről és határidejéről. Az igénybe nem 

vett ellátás díjának jóváírása a következő havi díjból történik. Plusz ellátást pedig a 

következő havi díjra terheli a pénztár. A számlát a szülő, az átutalás megtörténte után 

kapja.  

 

IV/15. A diákönkormányzat működésének támogatása 

 

A DT és a Közgyűlés várható időpontjának bejelentésével a kollégium biztosítja a 

megfelelő termet, hangosítást, esetleges technikai eszközöket.  
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Különböző ünnepélyes alkalmakkor (karácsony, ballagás) a konyhai egyeztetés szerint 

ünnepi vacsorát biztosít.  

A DT ülésekről készült jegyzőkönyvet a titkárnő legépeli, iktatja. A határozatokról 

fénymásolatot készít, amely a faliújságra kerül.  

A DT vállalt feladataihoz (pld. ruhatár) a szükséges tárgyi eszközöket, a kollégium 

biztosítja.  

A tanulók a félévek elején 1000 Ft-tal járulnak hozzá a DT különböző kiadásaihoz. 

(Télapó, ballagási ajándékok). 

 

IV/16. A diákönkormányzat, a diákképviselők és a kollégiumvezető kapcsolattartásának  

formája, rendje  

 

A DT általában havonta ülésezik, amelyen a kollégiumvezető is jelen van. A DT soron 

kívüli összehívását legkevesebb három tanuló kezdeményezheti írásban valamelyik DT 

titkárnál, illetve indokolt esetben kollégiumvezető az önkormányzat munkáját segítő 

tanáron keresztül javasolhatja. 

  

A DT titkárok és diákképviselők problémáik megbeszélését a kollégiumvezetővel 

időpont egyeztetéssel bármikor kezdeményezhetik. 

 
IV/17. Kártérítési felelősség  

 

Ha a tanulók a részükre átadott használati eszközökben kárt okoznak, azokat nem 

rendeltetésüknek megfelelően használják, és azok eltörnek, tönkremennek, akkor az 

okozott kárt téríteni kötelesek. (A kártételről a gondviselőt írásban értesíti a 

csoportvezető nevelő. ) Ha a károkozó személye nem azonosítható, akkor a szoba lakói 

közösen kötelesek a kárt megtéríteni.  

A tanulók a tanév elején étkezőkártyát és szekrénykulcsot kapnak. Ha ezek elvesznek, 

pótlásukról a tanulónak kell gondoskodni. A kártya pótlását a pénztártól kell kérni, míg 

a másodkulcsot a kollégiumvezető vagy a nevelő adja. A tanév befejezésekor a kártyát 

és a kulcsot is le kell adni. 

Véletlen károkozás esetén a minimálbér 50%-ig jogos megtéríteni a kárt, szándékos 

károkozás esetén a minimálbér 5 havi összegéig. 

 

IV/18. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A kollégium vezetője minden hónapban ellenőrzi a csoportvezető tanárok által vezetett 

tanügyi dokumentációt: a csoportnaplót, a szilenciumi jelenléti íveket, illetve a 

munkaidő nyilvántartást. Ezen kívül, havi rendszerességgel hospitál a csoportvezető 

tanárok által tartott foglalkozásokon, délutáni tanórákon. 

 

IV/19. Kollégiumi szülői szervezettel való kapcsolattartás rendje 

 

A kollégiummal jogviszonyban álló diákok szülei Szülői Munkaközösséget alakítottak. 

Ezt egy háromtagú elnökség vezeti. A kapcsolattartást az intézmény részéről a 

kollégium vezetője végzi személyesen, telefonon. A Szülői Munkaközösség minden, a 

törvényben előírtaknak megfelelő kérdésben gyakorolja egyetértési vagy véleményezési 

jogkörét. 

 

IV/20. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
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Rendkívüli esemény esetén azonnal értesíteni kell a kollégiumvezetőt. Ezen kívül a 

probléma megoldásában illetékes hatóságokat. ha gyermek-és tanulóbaleset esetén az 

orvosi ügyeletet, mentőket, tűz esetén a katasztrófavédelmet. Ha diák is érintett a 

rendkívüli eseményben a szülőket is haladéktalanul értesíteni kell. Műszaki probléma 

felmerülésekor a kollégium vezetője veszi fel a kapcsolatot a gondnoksággal.  

 

IV/21. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő 

fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása 

és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a 

szülő gyakorolja. 

 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, 

e) kizárás 

fegyelmi büntetés szabható ki. 

 

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

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

végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidőt a jogerős határozat 

közlésétől kell számítani. 

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

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a 

nevelőtestület hozza. A kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás 

során be kell szerezni. 

A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú 

tanuló szülőjét értesíteni kell. 

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

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

kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell 

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

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

eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

 

IV/22. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

 

Az elektronikusan előállított, de papíralapú nyomtatványok (pld.: baleseti jegyzőkönyv) 

minden esetben nyomtatásra kerülnek. A dokumentumokat az arra illetékes vezető 

aláírásával látja el és lepecsételi. A kinyomtatott dokumentumok iktatási sorszámot 

kapnak, és bekerülnek a központi és az intézményi iktatási könyvbe. 

 

IV/23. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

Az elektronikusan előállított dokumentumok kinyomtatásra kerülnek. A kinyomtatott 

és aláírt, lepecsételt dokumentumokat az intézményegység sorszámmal látja el, és 

bejegyzi az intézményi iktatási könyvbe. Postázás esetén a Főigazgatói titkárság 

intézményi iktatószámmal is ellátja, és bejegyzi a központi iktatási könyvbe. Az 
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intézményegységben tárolt dokumentumok az adott tárgyév után, bekerülnek az 

irattárba. 

 

IV/24. A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges 

feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), 

a diákönkormányzat szabályzata tartalmazza.  

 

A kollégiummal jogviszonyban álló diákok diákönkormányzatot alakítottak. Az 

önkormányzatba minden tanulócsoport két-két tagot delegál. A testületet két titkár 

vezeti, akit a kollégium diáksága választ meg titkos szavazással minden tanév 

áprilisában. Ha a tagság elégedett a titkárok munkájával nem kell minden évben új 

jelöltet állítani, hanem a tagság szavazással dönthet a mandátumok 

meghosszabbításáról. A diákönkormányzat legalább havonta egyszer ülést tart, melyen 

a diákokon kívül részt vesz a diákönkormányzatot segítő pedagógus, illetve a kollégium 

vezetője. Ezen kívül az önkormányzatot vezető titkárok bármikor felkereshetik az ők 

munkájukat segítő pedagógust, vagy a kollégium vezetőjét. A kollégiumban található 

02-es terem a diákönkormányzat helyisége, azt szabadon használhatja. Az 

intézményegység lehetőségeihez mérten maximálisan igyekszik támogatni a 

diákönkormányzatot az általa szervezett programok megvalósításában. 

 

IV/25. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló 

eljárásrend 

 

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Kollégiuma 

legfontosabb feladatai között tartja számon a rábízott diákok egészségi állapotának 

megőrzését. Az intézményegység házirendje - összhangban a törvényi előírásokkal - a 

kollégium teljes területén tiltja dohányzást és a szeszes italok fogyasztását. A szabályok 

megszegése esetén a szülőt írásban értesítjük, illetve ismételt szabályszegés esetén 

fegyelmi eljárást kezdeményezünk a vétkes diák ellen. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

prevencióra. Minden tanévben előadásokat szervezünk diákjainknak, amiben felhívjuk 

figyelmüket az egészségüket veszélyeztető tevékenységekre. Az intézményi védőnő 

minden tanév elején mentálhigiéniás előadássorozatot tart az új diákok számára. Külső 

előadók meghívásával hívjuk fel az egészségkárosító szerek veszélyeire. Külső 

helyszínekre szervezünk kirándulásokat, ahol gyógyulóban lévő szenvedélybetegek 

személyesen számolhatnak be sorsukról. 

 

 

 

 

V.  A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONTJA KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

 

Hosszú bélyegző:  

Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központjának Közművelődési 

Intézményegysége és Könyvtára 

Ungarndeutsches Bildungszentrum 

Kulturabteilung und Bibliothek 

H-6500 Baja, Duna u. 33. 
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Pf.58 

V/1. Szervezeti keretek: 
  

- múzeum 

- galéria 

- könyvtár 

 

V/2. Az intézményegység munkarendje 

 

 Az intézményegységben dolgozók munkaideje: 

- intézményegység-vezető (közművelődési főelőadó): heti 40 óra 

- közművelődési előadó: heti 20 óra  

- könyvtáros: heti 40 óra 

- közművelődési referens: heti 40 óra. 

 

V/3. Galéria 

 

A kortárs és német nemzetiségi képzőművészet megismertetése, ezáltal a vizuális 

nevelés elősegítése gyermekek, felnőttek számára egyaránt; színvonalas kiállítás-

megnyitók, tárlatvezetések szervezésével, rendezésével. 

 

A kiállítási tervet az éves munkaterv tartalmazza. 

 

V/4. Múzeum 

 

 A hazai németség tárgyi emlékeinek bemutatása 

 Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-15.00 óráig (előzetes egyeztetés alapján) 

 

V/5. Közösségek - kapcsolattartási formák 

 

Az intézményben működő civil szervezet (Bácska Német Kulturális Egyesület) a 

közösségi tér biztosításán túl az ÁMK technikai eszközállományát is térítésmentesen 

vehet igénybe. Programja szervezéséhez folyamatos segítséget biztosít az 

intézményegység.   

 

Az intézményegység folyamatos kapcsolatot tart a többi intézményegységgel, a 

Diákönkormányzattal és a Szülői Szervezettel. Együttműködik a város közoktatási és 

közművelődési intézményeivel, a kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekkel.  

 

Az intézményi ünnepélyek, megemlékezések rendjét, előkészítését, színvonalas 

megrendezését az intézményegység-vezető koordinálja és felügyeli. A rendezvények 

felelőseit, a programok időpontját az éves intézményi munkaterv rögzíti.   
 

V/6.    Az MNÁMK Könyvtára  

 

V/6/1. A könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: 

 

 2003. évi LXI. törvény az1993. évi LXXIX törvény módosításáról. (MK.2003/85 

szám) 

 Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális alapellátásról és a kulturális tárgyi örökség 

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

ellenőrzéséről és az állományból való törléséről.   

 A 63/2000. (V.26) korm. rendelet a 130/1995. (X. 26.) korm. rendelet módosításáról   

 A 2001./XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (MK 2001. 69. sz.) 

 A 6./2005. (III. 17.) OM rendelet a 23/2004. OM rendelet módosításáról (MK. 

2005./32. sz.) 

 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

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

a közművelődési intézmények névhasználatáról 

 Az MNÁMK pedagógiai programja 

 Költségvetési törvény. 

 

A könyvtár neve és címe: 

 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Könyvtára 

   6500 Baja Duna u. 33. 

 

Hosszú bélyegző:  

Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központjának Közművelődési 

Intézményegysége és Könyvtára 

Ungarndeutsches Bildungszenrtum 

Kulturabteilung und Bibliothek 

H-6500 Baja, Duna u. 33. 

             Pf.58 

 

V/6/2. Funkciói 

 

A könyvtár kettős funkciót lát el: közművelődési és iskolai könyvtár. Gyűjteményét és 

szolgáltatási rendszerét a két feladatkör egyenértékű, maradéktalan teljesítésének a célja 

jellemzi, ennek érdekében: 

 

- a művelődéshez, a tanuláshoz, az egyéni önképzéshez, a politikai, közéleti és 

szakmai tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a kulturált szabadidős 

tevékenységhez nyújt megfelelő irodalmat 

- színhelye és eszköztára a könyvvel (dokumentummal) végezhető önálló 

ismeretszerzéseknek, a tanulói aktivitásra épülő oktató-nevelő munkának, külön 

gyűjteménnyel segíti a nevelők órára való felkészülését és továbbképzését. 

 

V/6/3. A könyvtár fenntartása és felügyelete 

 

Az ÁMK szervezetében, a közművelődési intézményegységen belül, az 

intézményegység-vezető irányításával működik, aki gondoskodik a zavartalan, 

folyamatos működésről, biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az 

állományvédelem feltételeit. 

Fenntartásáról - az ÁMK-t is fenntartó – MNÁMK Közalapítvány gondoskodik. 

A könyvtár ágazati felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Könyvtári 

Szakfelügyelet látja el. 
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A könyvtár használói 

 

A könyvtár a kettős funkcióból adódóan a felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt - 

nyilvánosan működik. 

 

V/6/4. A könyvtár feladata 

 

Alapfeladatok: 

 

- A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi közzé 

- Gyűjteményét folyamatosan az igényeknek megfelelően fejleszti, feltárja, megőrzi, 

gondozza, rendelkezésre bocsátja 

- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 

- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

- Tanórai foglalkozások tartása 

- Könyvtár-pedagógiai tevékenység 

- Egyéni és csoportos helyben használat biztosítása 

- Könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek és 

segédkönyvek kölcsönzését 

- Az általános művelődési igények kielégítése 

- A felnőtt- és gyermek olvasószolgálatban tanácsadó, ajánló, tájékoztató tevékenység 

végzése, figyelembe véve a korosztályi és műveltség szerinti igényeket. 

 

Kiegészítő feladatok 

 

- Tanórán kívüli foglalkozások tartása 

- Szolgáltatásainak egész rendszerével önálló tájékozódásra, ismeretszerzésre neveli, 

tanítja a gyerekeket. 

- A korosztályi és műveltség szerinti igények figyelembevételével olvasás-pedagógiai 

tevékenységet végez. 

- A tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat végez. 

 

V/6/5. A könyvtár állományának gyarapítása 

 

- A könyvtár vétel, ajándék, csere útján gyarapszik, ideiglenes időtartamra letéti 

gyűjteményt vesz igénybe 

- A könyvtáros állománygyarapítási munkája során figyelembe veszi a könyvtár-

használók igényeit, javaslatait 

- A szükséges, de a gyűjteményből hiányzó művekről a könyvtáros deziderátát 

készít. 

- Az állománygyarapításra szolgáló összeget az intézményvezetés a költségvetésben 

elkülönítve, önálló tételként biztosítja 

- Az állománygyarapítási keret felhasználásáért a könyvtáros a felelős, tudtán kívül 

könyvtári dokumentumokat senki sem vásárolhat. 

 

Az állománygyarapítás nyilvántartása: 

 

- rendelési nyilvántartás 

- deziderátum. 
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Az állományba vétel formái: 

 

- leltárkönyv (könyvek, audiovizuális és digitális ismerethordozók) 

- letéti katalógus. 

 

V/6/6. Az állomány apasztása 

 

Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

 

- tervszerű állományapasztás: tartalmi avulás 

 fölösleges dokumentumok kivonása 

- természetes elhasználódás 

- hiány: elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény) 

 kölcsönzés közben elveszett dokumentumok 

 állományellenőrzési hiány. 

 

Az apasztás nyilvántartása: 

 

Jegyzőkönyv: 

A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az intézmény igazgatója 

aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát. 

 

Mellékletek: 

- törlési jegyzék - a törlendő dokumentumok tételes felsorolása 

- gyarapodási jegyzék - megtérített dokumentumok, ill. az állományellenőrzési 

többlet esetén 

 

Tartós tan- és segédkönyvek beszerzése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

biztosított: 

- Kiegészítő támogatás a könyvtári feladatok ellátásához és/vagy az informatikai 

oktatáshoz. 

- Tanulói tankönyvtámogatás kerete terhére történik. 

 

A vásárolt dokumentumok az intézmény tulajdonát, a könyvtár állományát képezik. Az 

elveszett, megtérített tartós dokumentumok árából kizárólag tartós tan- ill. segédkönyv 

vásárolható. 

 

V/6/7. Az állomány elhelyezése 

 

- A könyvállomány részei: kézikönyvtár, kölcsönözhető felnőtt- és gyermekirodalom, 

pedagógiai szakmai kiadványok 

- A teljes könyvtári állomány szabadpolcos rendszerben került elhelyezésre. 

- A könyvek és folyóiratok tárolása - a lakosság, a tanárok, diákok számára egyaránt 

hozzáférhető. 

- A könyvek raktározása 

- Az ismeretterjesztő és szakirodalomnál a raktározás ETO-szakrend szerint, a 

szépirodalmi gyűjteménynél Cutter-rendszer szerinti. 

- A gyermekkönyvek elhelyezésénél az ETO alapján kialakított tematikus rend a 

csoportosítás elve. 

 

V/6/8. Az állomány védelme 
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- Az ÁMK közművelődési intézményegység-vezetője gondoskodik egyrészt arról, 

hogy a könyvtárhelyiség biztonságosan őrizhető legyen, másrészt arról, hogy oda 

csak a könyvtáros tudtával lehessen belépni. 

- A könyvek állományba vételére, ellenőrzésére és védelmére a 3./1975. (VIII.17.) 

MM-PM sz. rendelet és az alkalmazásához a Művelődési Közlöny 1978. 9. 

számában közzétett irányelvek az érvényesek 

- A könyvtár köteles minden dokumentumát folyamatosan és időrendben 

nyilvántartásba venni oly módon, hogy ennek alapján az állomány egészének a 

darabszáma és értéke, az egyes dokumentumok értéke bármikor megállapítható 

legyen. 

- A dokumentumokat a megérkezéskor, a de legkésőbb egy héten belül leltárba kell 

venni. A könyvtári szabályok szerint - minden egyes kötetbe beütik a 

tulajdonbélyegzőt, beírják a címleltár szerinti sorszámot, ellátják raktári jelzettel. A 

számlára ráírják a leltározás tételszámát. A sajtótermékeket tulajdonbélyegzővel 

látják el, az érkezés tényét a kardex-lapon jelölik. 

- A nevelői kézipéldányokról, tartós tankönyvekről, segédkönyvekről külön 

nyilvántartás készül. 

- Az audiovizuális és digitális dokumentumok külön leltárkönyve kerülnek. 

- Az ÁMK közművelődési intézményegység-vezetője gondoskodik arról, hogy a fent 

megnevezett rendelet szerinti időközönként az állományt ellenőrizzék. 

- A könyvtári állomány megóvásának érdekében az ÁMK közművelődési 

intézményegység-vezetője elrendeli a szükséges tűzvédelmi- és munkavédelmi 

intézkedéseket. 

- A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 

- A behajthatatlan követelések - a kölcsönző/szülő nem tudja, vagy nem akarja az 

elveszett, megrongált dokumentum árát megfizetni – ÁMK főigazgatói engedéllyel 

leselejtezhetők. 

 

V/6/9. A könyvtár munkarendje 
 

A könyvtáros feladatait a könyvtári SZMSZ-en túl a munkaköri leírása tartalmazza. 

A könyvtáros a belső munkálatokat (katalógusszerkesztés, könyvrendelés) nyitvatartási 

időn kívül végzi. 

A könyvtáros a helybeni használatról és a tájékoztatásról naplót vezet, ennek alapján 

készíti el a napi statisztikát. 

Nyilvántartást vezet a csoportos (tanórai) munkákról is. 

 

A könyvtár nyitva tartása: nyitva tartási idő: heti 40 óra 

 

 Hétfő-péntek: 7.30 – 15.30 óráig 

 

A könyvtári SZMSZ a könyvtár gyűjtőköri, és használati szabályzatával együtt 

érvényes. Az ÁMK működésére vonatkozó szabályok a könyvtári tevékenységre is 

érvényesek. 
 

V/7. Az MNÁMK Könyvtára használati szabályzata 

 

A könyvtárhasználó jogosult a nyitvatartási idő alatt a könyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételére. 

 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alábbi alapszolgáltatások: 
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- könyvtárlátogatás 

- a kijelölt állományrészek helyben használata ( pl.: lexikonok, folyóiratok)   

- állományfeltáró eszközök használata (katalógus) 

- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

 

A beiratkozott könyvtárhasználók ingyenesen kölcsönözhetik a kijelölt nyomtatott 

könyvtári dokumentumokat. 

A kölcsönzési határidő: 2 hét, kérésre meghosszabbítható. 

Az a könyvtárhasználó, aki a kikölcsönzött könyv(-ek)et a határidő lejártakor nem hozza 

vissza, tartozása rendezéséig a további könyvkölcsönzésből kizárja magát. 

 

A könyvtár használói kötelesek: 

 

- a könyvtári dokumentumok állagát megőrizni 

- az elveszett könyvtári dokumentumok értékét megfizetni, melynek mértékét a 

beszerzési ár és a dokumentum állagának figyelembevételével a könyvtáros határoz 

meg. 

- a könyvtárhasználat során az erkölcsi, etikai, jogi szabályokat betartani 

 

A könyvtárhasználó külön szolgáltatásként fénymásolást kérhet az intézmény 

titkárságán, annak költségét ott helyben, a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal 

köteles megtéríteni. 

 

A könyvtárközi kölcsönzés, mint szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe. Amennyiben 

a könyvtárközi kölcsönzés tárgya nem az eredeti dokumentum, hanem annak részbeni 

vagy teljes másolata, a másolás költsége a könyvtárhasználót terheli, amit a másolt 

anyag átvételével egy időben köteles megtéríteni. 

 

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és 

igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának 

száma. 

Iskolánk tanulói esetében az osztálynapló helyettesíti a személyi igazolványt. 

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint 

köteles gondoskodni. 

 

A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles 

bejelenteni a könyvtárnak. 

 

A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtár használati szabályzat módosítását. 

 

Tartós tankönyvek és segédkönyvek használatára vonatkozó speciális szabályok: 

 

- A dokumentumok kikölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén kerül 

sor. 

- Azok a könyvek, melyek tartalmuknál fogva több évig használhatók (pl.: atlaszok, 

összefoglaló feladatgyűjtemények) hosszabb ideig, legkésőbb a tanulói jogviszony 

megszűnéséig a kölcsönzőnél maradhatnak. 

- A könyvek az intézmény tulajdonát képezik, ezért hibátlan állapotban adandók 

vissza. 

- Amennyiben a könyv visszaadáskor további használatra nem alkalmas, vagy a 

család szeretné megtartani: 
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  1 év használat után a könyv árának 70 %-a 

  2 év használat után a könyv árának 50 %-a 

  3 év használat után a könyv árának 25 %-a befizetésével 

  4 év használat után térítésmentesen megtartható 

 

A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. 

 

V/8. Az MNÁMK közművelődési és iskolai könyvtára gyűjtőköri szabályzata 

 

Általános elvek 

 

Az iskolai és közművelődési funkciókat figyelembe véve a könyvtár gyűjtőkörébe 

tartozik a nemzeti könyvtermésből: 

 

- az új könyvekben referált teljes törzsanyag, gyermekkönyv, ifjúsági, ill. felnőtt 

irodalom 

- általános iskolai könyvtárak részére javasolt művek 

- az alapfokú  és középfokú oktatás pedagógiai szakirodalma 

- német, és német nemzetiségi  szak- és szépirodalom 

 

 

A könyvtár gyűjteményét a tanulók, pedagógusok, felnőtt könyvtárhasználók 

igényeinek figyelembevételével fejleszti. 

 

Az állománynak tartalmaznia kell olvasni valót a betűt még csak alig, vagy nem ismerő 

kicsinyeknek, 10-12 éveseknek, serdülőknek, felnőtteknek egyaránt. 

 

A gyűjtőkörben megjelölt példányszámot korlátozhatja az adott év beszerzési kerete. 

 

Ha a gyűjtőkörben felsorolt kiadványok valamelyikét munkaeszközként használjuk/ 

használtatjuk a tanulókkal, akkor egy, de legalább fél osztály létszámának megfelelő 

példányt kell beszerezni belőle. 

 

A gyűjtött dokumentumféleségek: 

 

Szak- és szépirodalmi, tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési könyvek, 

(tartós) tankönyvek, (tartós) segédkönyvek, kották, időszaki- és egyéb kiadványok, , az 

intézmény szabályzatai, pedagógiai programja, szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés, 

információhordozók, beleértve a képi és az elektronikus ismerethordozókat is. 

 

A könyvtár gyűjtőköre: 

 

Ismeretterjesztő és szakirodalom: 

 

- Általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, 

biográfiák, az egyes szakterületek legújabb eredményeit összefoglaló, ill. 

a tudományág bevezető művei, a tájékoztató munkát segítő bibliográfiák, 

évkönyvek 

 

- Általános és szakterületi szótárak, fogalomgyűjtemények, példatárak, 

határozók (növény, állat) adattárak 
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- Tényközlő és alapfokú ismeretterjesztő művek valamennyi tárgykörben 

a különböző életkoroknak megfelelő színvonalon 

 

- Alapvető művek a természet- és társadalomtudományok témaköréből 

(vallások, néprajz, környezetvédelem, tantárgyakhoz kapcsolódó 

irodalom)  

 

- Fiataloknak, gyerekeknek készített szótárak, enciklopédiák, más 

tájékoztató művek (önismeret, nyelvi- és helyesírási önképzők, 

egészségügyi felvilágosító munkák, barkácsoló és játékoskönyvek, 

jogszabályok) 

 

- A tudományok és a művészetek nagy alakjairól szóló életrajzok, képes 

ismeretterjesztő monográfiák, összefoglalók, művészeti albumok, 

történelmi forrásszemelvények 

 

- Valamennyi tudományterület alap- és középszintű ismeretterjesztő 

irodalma 

 

- Helyismereti kiadványok  

- Térképek, atlaszok, útikönyvek, útleírások  

- Magyarország földrajzához, történelméhez kapcsolódó művek   

 

 

Szépirodalom: 

 

- Az általános és középfokú oktatás tanterveiben törzsanyagként 

meghatározott - magyar- és világirodalmi - klasszikus szerzők munkái, 

antológiák, teljes életművek, népköltészeti irodalom, mondák, versek, 

drámák (kivétel a kritikai kiadások) 

 

- A tantervekben megjelölt házi olvasmányok, ajánlott irodalom    

- általános iskolai művek: 25-30 pld. 

- középiskolai művek:      25-30 pld. 

 

- Az általános - és középiskolai irodalom tanítása során részletesen tárgyalt 

szépirodalom, valamint egyéb érdeklődésre számot tartó szépirodalmi 

mű 

 

- A nevelési program megvalósításához szükséges alkotások  

- Képes mese- verseskönyvek, egyszerű történetek, mesegyűjtemények, 

meseregények 

 

- A világnyelvek (elsősorban angol, német) reprezentatív alkotásai 

valamennyi korosztálynak 

 

- Ifjúsági szépirodalmi művek, gyermekregények, történelmi- és életrajzi 

regények, ifjúsági sorozatok, kalandos művek 

 

 

Pedagógiai, intézményirányítással kapcsolatos dokumentumok, kéziratok: 

 

- Pedagógiai, pszichológiai lexikonok, enciklopédiák, 

fogalomgyűjtemények, szótárak 

 

- Pedagógiai, pszichológiai, szociológiai összefoglalók, 

dokumentumgyűjtemények 

 

- Az ÁMK működését meghatározó szabályzatok, pedagógiai programok, 

tantervek 

 

- Az intézmény irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, 

ügyvitelével, munkaüggyel, közművelődéssel kapcsolatos kézikönyvek, 

jogi- szabály- és statisztikai gyűjtemények, folyóiratok 

 

- Intézménytörténeti művek  

- A tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalma  
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- Az alkalmazott pedagógia, lélektan, és szociológia különféle területeihez 

kapcsolódó művek 

 

- A műveltségterületek módszertani segédkönyvei, segédletei, 

bibliográfiai 

 

- A tanítási órán kívüli foglalkozások dokumentumai  

- Az oktatási és közművelődési intézmények tájékoztatói  

- Az intézmény pedagógiai, közművelődési dokumentációi  

- Tanári és tanulói pályázati munkák  

- Intézményi rendezvények forgatókönyvei, dokumentációi   

- Iskolai újság és rádió dokumentáció  

- Tanítást, tanulást segítő kiadványok, tankönyvek  

 

Könyvtári szakirodalom: 

 

- Kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédletek  

- A könyvtári feldolgozó munka szabályait, szabályzatait tartalmazó 

segédletek, könyvtártani összefoglalók 

 

- Könyvtárügyi jogszabályok, irányelvek  

- Könyvtárhasználat-tan módszertani segédletei  

- Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok  

- Módszertani folyóiratok  

 

Egyéb dokumentumok: 

 

Időszaki kiadványok:  

  Napilapok: 

  

- helyi         1 féle   

- országos      1-3 féle   

 

- Folyóiratok: 

- gyermeklapok     1-3 féle   

- ifjúsági lapok     1-3 féle   

- felnőtt lapok     1-3 féle   

- pedagógiai szaklapok    típusonként   

közlönyök, hivatalos lapok   típusonként   

- az alapfokú oktatás tananyagához  

- tematikailag kapcsolódó folyóiratok  típusonként   

 

Tartós tankönyvek, segédkönyvek - az iskolavezetés által meghatározott összetételben 

és példányban: 

 

- Az alapfokú oktatás tananyagához tematikailag kapcsolódó szöveget, 

képet, adatot, hangot hordozó nem nyomtatott dokumentumok 

(hanglemezek, videofilmek, digitális lemezek stb.) 

 

- Mesék, (ifjúsági) regények, ismeretterjesztő kiadványok, összefoglaló 

művek dia, videofilm, hangzó, ill. digitális lemez változata 

 

 

Megjegyzés: beszerzés a mindenkori költségvetési keret függvényében. 
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VI. GAZDASÁGI – MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET 
 

 

Feladata: 

 

VI/1. Számviteli  szolgáltatás 

 

A számviteli törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben előírt könyvvezetési, 

beszámoló- készítési feladatok elvégzését jelenti. A számviteli politika, a számlarend 

elkészítését, belső szabályzatok összeállítását, a beszámoló-készítés rendjének 

meghatározását, valamint döntés-előkészítési feladatokat foglal magába. 

Analitikus nyilvántartást, összesítő feladást készít, főkönyvi nyilvántartást vezet, 

beszámolót állít össze. 

Információszolgáltatás, a számviteli információk elemzése, és a számviteli- 

gazdálkodási döntések előkészítése. 

 

VI/2. Humán erőforrás- gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 

Az intézmény dolgozóinak munkaviszonnyal létesítésével, megszűnésével kapcsolatos 

feladatok, bejelentések, adatszolgáltatások ellátása.(NAV, Kormányhivatal, KIR) 

Kötelezettségvállalások dokumentumainak előkészítése (átsorolások, munkaszerződés-

módosítások stb.) 

Önálló bérszámfejtő, személyi juttatások számfejtése, folyósítása. 

 Társadalombiztosítási kifizetőhelyként az ezzel kapcsolatos ügyek helybeni 

ügyintézése, számfejtése és kifizetése a feladata( táppénz , Gyed, Gyes, nyugdíj 

előkészítési ügyek stb.) 

Havi adóbevallások, TB jelentések, nyugdíjpénztári ügyek önálló intézése.(NAV, TB, 

Nyugdíjpénztárak stb.) 

Létszámgazdálkodás nyilvántartása, személyügyi nyilvántartás  és szabadság 

nyilvántartás vezetése. 

 

VI/3. Az  intézmény üzemeltetési, működtetési, fenntartási feltételeinek biztosítása 

 

Az intézményben folyó oktatás zavartalan feltételeinek biztosítása: épületek 

állagmegóvása, vagyonvédelem. A biztonságos üzemeltetés, fenntartás eszköz és anyag 

szükségletének  felmérése, az éves rendszeres karbantartási munkák végrehajtása, a 

felmerült hibák kijavítása. 

 Személyi biztonság garantálása. Az intézmény teljes biztonsági rendszerének 24 órán 

át történő üzemeltetése, esetleges rendellenességek elhárítása. A vagyon elleni 

cselekvés megakadályozása, az intézménybe belépő idegenek tájékoztatása.  

Munkavédelmi-, tűz- és  betörésvédelmi feladatok. Szükség esetén tűzoltóság illetve 

rendőrségi intézkedés kérése. 

 

Az intézmény tisztántartása, higiéniás szabályok betartása és betarttatása a takarító 

személyzet biztosításával.  

  

VI/4. Beruházással, felújítással kapcsolatos feladatok 

 

Az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi eszköz,- felújítási igény felmérése, 

tervezése, pénzügyi, - műszaki lebonyolítása. 
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VI/5. A  költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 

 

A gazdálkodási jogkörök szabályozása 

- kötelezettségvállalás 

- érvényesítés 

- utalványozás 

- ellenjegyzés. 

 

Pénzeszközök kezelése, pénzgazdálkodás 

 

Pénztár működtetése . Pénztári órák: 

                                     naponta 8 – 12 ig. 

 

Számviteli nyilvántartások vezetése a vonatkozó pénzügyi szabályzatok alapján. 

  

VI/6. Helyettesítés 

 

A gazdasági igazgatót távollétében a megbízott gazdasági igazgató helyettes 

helyettesíti. 

 

A gazdasági- műszaki feladatokat ellátó szervezet részletes feladatkörét, 

munkaköri leírásokat a Gazdasági Ügyrend tartalmazza. 

 

A vagyongazdálkodás, vagyonvédelem szabályozását: leltározás, selejtezés - a 

vonatkozó szabályzatok tartalmazzák. 
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ZÁRADÉK 
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