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A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola feladatai: 

 

 

 széles rétegeknek biztosítani a lehetőséget a zenei tanulmányokra, 

 hangszeres, vokális zenei műveltség megalapozása, fejlesztése, 

 a tanulók tudásának olyan szintre fejlesztése, hogy képesek legyenek amatőr muzsikálásra, 

kamarazenélésre, 

 a zenei írás-olvasás megtanítása, zenei ismeretek rendszerezése, 

 a tanulók ösztönzése az életkoruknak megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő 

művek olvasására, 

 a tanulók rendszeres, céltudatos munkára nevelése, 

 korszerű, vonzó módszerek alkalmazása a pedagógiai munkában, 

 a kerület más intézményeivel való együttműködés a kulturális és művelődési feladatok 

ellátásában, 

 az értékes zene szeretetére való nevelés, 

 az amatőr zenekarok és kamaraegyüttesek, a családi „együttmuzsikálás” működésének 

támogatása, 

 tanulóinak ösztönzése a rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 

 felkészítés zenei pályán való továbbtanulásra. 
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BEVEZETÉS 
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelete a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan 

működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és 

pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása 

érdekében a Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 

a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Farkas Ferenc Zeneiskola 

működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg rendelkezzen 

azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

A Szervezeti Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megismerése, megtartása és 

megtartatása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén 

 

a) az alkalmazottal szemben az intézményvezető, illetőleg helyettese hozhat intézkedést 

b) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van 

lehetőség 

c) a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó, ill. tanuló személyt az iskola dolgozójának 

tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását. 

 

Ha ez nem vezet eredményre, az intézményvezetőt kell értesíteni, aki megteszi a szükséges 

intézkedéseket. 
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Hatályos jogszabályok 

 

A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 

 

 

- 1992. évi – többször módosított - XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 

 

- 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról 

 

- 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről 

 

- 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 

- 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

Programjáról 

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

 

- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

- 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. módosításáról 

 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról; és az ezt módosító 22/2013. (III.22.) Rendelet 
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I. RÉSZ 

 

Általános rendelkezések 
 

 

1. Az alapfokú művészeti iskola hivatalos elnevezése: 

 

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

2. Az intézmény feladatellátási helyei: 

 

2.1 Székhelye:    1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42. 

2.2 Telephelyei:   - 1015 Budapest, Batthyány Lajos utca 8. 

- 1012 Budapest, Attila út 135-137. 

 - 1012 Budapest, Tárnok utca 9-11. 

 - 1016 Budapest, Gellérthegy utca 7. 

 

3. OM azonosító: 039432 

 

 

4. Az intézmény alapítója: 

 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

 

 

5. Az intézmény fenntartója: 

 

Közép-Budai Tankerület 

1027 Budapest, Fő u. 80. 
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6. A fenntartó adószáma: 15835248-2-41 

számlaszáma: 10032000-00336729-00000000 

 

 

 

7. Az intézmény jogállása: 

 

Az intézmény a Közép-Budai Tankerület jogi személyiséggel nem rendelkező sajátos szervezeti 

egysége. 

 

 

 

8. Az intézmény működési területe: 

 

Budapest I. kerület 

 

 

 

9. Az intézmény által ellátandó közfeladat: 

 

köznevelés – alapfokú művészetoktatás 

 

 

 

10. Az intézmény tevékenységének típusa: 

 

alapfokú művészeti iskola 

 

 

 

11. Az intézmény tevékenységei: 

 

Alaptevékenysége: 

 

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

 

Az alapfokú művészeti iskola sajátos iskola, amelyben előképző, hangszeres előképző, 

alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás. (12 évfolyam) 

 

 

12. Intézményi létszám: 

 

Az intézménybe maximálisan felvehető tanulólétszám 560 fő. 

  



  

11 
 

13. A feladat ellátására szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

a) Az intézmény rendelkezésére áll a székhelyén kijelölt ingatlanrész, továbbá a leltár szerint 

nyilvántartott állóeszköz állomány. Vagyontárgyait tevékenységének ellátásához szabadon 

használhatja. 

b) Az intézmény alaptevékenységének ellátását közvetlenül támogató vagy azt kiegészítő 

tevékenységet folytathat, ha az nem akadályozza az intézményben folyó szakmai munkát. 

c) Az intézmény rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

e) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

14. Az intézmény bélyegzőinek feliratai és lenyomatai: 

 

hosszú /fej/ bélyegző: Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc 

 Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

Telefonszám: 375-0372, 225-1804 

Email: farkasferenc.zeneiskola@t-online.hu 

 

körbélyegző:  1. Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Alapfokú Művészeti Iskola 

1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

 

2.  Farkas Ferenc Zeneiskola 

 

A lenyomatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

15. Az intézményi bélyegző használatára jogosultak: 

 

1. Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

2. Iskolatitkár 

Az aláírásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

16. Az intézmény WEB lapja: www.farkasferenc-zeneiskola.hu 

 

 

17. Az intézmény e-mail címe: .farkasferenc.zeneiskola@t-online.hu 

farkasferenc.zeneiskola@gmail.com 

 

 

mailto:farkasferenc.zeneiskola@t-online.hu
http://www.farkasferenc-zeneiskola.hu/
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II. RÉSZ 
 

 

Az intézmény vezetése 

 
Az intézmény vezetése, szervezete, hatáskörök átruházása, ellenőrzés. 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája a vezetők közötti 

feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

 

1. Az intézmény vezetője 

 

- Az intézmény vezetője az intézményvezető, akit a Klebelsberg Központ Elnöke nevez ki. Az 

intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat a tankerületi igazgató gyakorolja. 

 

- Vezetői tevékenységét az intézményvezető – helyettes/ek közreműködésével látja el. 

 

- Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a 

ráruházott munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. 

 

- Az intézményvezető feladatkörébe tartozik elsősorban: 

 

 a nevelőtestület vezetése 

 az intézményi munka összehangolása 

 szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, a tanítási, 

tanulási módszerek beválását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését 

  az intézményi, nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése 

 az intézményi szintű munkatervek, beszámolók elkészítése 

 intézményi szabályzatok elkészítése 

 döntésre előkészít az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden 

olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe 
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 előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket, és a köznevelési intézmény 

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait 

 jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: pedagógiai programot, a helyi 

tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet. A helyi tanterv 

elvárásaihoz igazítja a tanmenetek, tematikus terv, féléves, éves terv kidolgozását  

 kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. Az intézmény törekszik a belső infrastruktúra fejlesztésére, 

figyelembe véve az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és 

pedagógiai céljait 

 gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a 

köznevelési intézmény közalkalmazottai felett 

 tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről 

 teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást 

 együttműködés biztosítása a szülői szervezettel, a munkavállalói érdekképviseleti 

szervekkel 

 a tanuló-, és gyermekbaleset-megelőzés irányítása 

 az intézmény képviselete 

 szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos 

feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az 

operatív feladatok irányítása céljából. 

 

 

- Kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

 tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése 

 pedagógus felvétele helyettesítés céljából, határozott idejű közalkalmazotti 

munkaviszonyba 

 külön megállapított ügyekben a kiadmányozás 

 fenntartó előtti képviselet 

 az intézménnyel kapcsolatos nyilatkozatok, publikációk engedélyezése 
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- Az intézményvezető felelőssége: 

 

Az intézmény vezetője - a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős az 

alábbiakért: 

 

 

 a szakszerű és törvényes működésért 

 a pedagógiai munkáért 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért 

 a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért 

 az eszközbővítési tervek elkészítéséért 

 

- Felelős továbbá: 

 

 az intézmény ellenőrzési, mérési és értékelési programjainak működéséért 

 a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért 

 a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért 

 az intézmény ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének 

szabályosságáért 

 a tanulmányok alatti vizsgák (művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) 

lebonyolításáért és rendjéért 

 a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért 

 

- További feladata: 

 

 közvetlenül irányítja az intézményvezető - helyettes és az iskolatitkár munkáját, 

 amennyiben a körülmények változása indokolja a vezetői célkitűzések felülvizsgálatát, ezt 

világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 
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2. Hatáskörök átruházása 

 

Az intézményt az intézményvezető képviseli. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott 

körében helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 

 

Hatásköréből átruházza 

az intézményvezető - helyettesre 

- a tanügy- igazgatási munkák meghatározott körét 

- a szakmai munkaközösségek közvetlen irányítását 

 

 

az iskolatitkárra 

- a személyi anyagok kezelését, nyilvántartását 

- hangszerkölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat (leltár, selejtezés) 

 

3. Képviseleti jog 

 

Az intézményt a fenntartónál, a hatóságoknál és minden külső szervnél az intézményvezető, 

akadályoztatása esetén az igazgató helyettes képviseli. Pénzügyi és gazdasági - kötelezettségvállalás 

keletkezésével járó - témákban a fenntartóval előzetesen egyeztetni köteles. Aláírása minden esetben 

csak az ellenjegyző aláírásával együtt érvényes. Egyéb esetben az intézményvezető ír alá, akinek 

távollétében az intézményvezető - helyettes egyedül rendelkezik aláírási joggal. Aki jogosultság 

nélkül, ill. azt meghaladó mértékben ír alá, fegyelmi vétséget követ el, és az okozott kárért 

felelősséggel tartozik. 

 

4. A helyettesítés rendje 

 

Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén- az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskörben - teljes felelősséggel az intézményvezető - helyettes helyettesíti. Az intézményvezető 

tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós 

távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. 

Az intézményvezető és az intézményvezető - helyettes egyidejű akadályoztatása esetén a 

helyettesítésre írásbeli megbízást kell adni. 
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Az intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy helyettese akadályoztatása 

esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

 

5. Az intézményvezető közvetlen munkatársai 

 

5.1. Az intézményvezető - helyettes 

 

A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményvezető - helyettes vezetői tevékenységét az 

intézményvezető irányítása mellett látja el. Az intézményvezető -helyettes megbízását a tantestületi 

véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja. Részletes feladatait a munkaköri leírás 

tartalmazza. 

 

 az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja az intézményvezető helyettesítését 

átruházott hatáskörben, fontos ügyekben képviseli az iskolát 

 közvetlenül irányítja a különböző tanszakok munkáját  

 vezeti a pedagógusok munkaidő-nyilvántartását 

 az alapfokú művészetoktatás területén a beiskolázásért, a felvételi és a tanulmányok alatti 

vizsgák szervezéséért, a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedések 

jogszerűségéért felel 

 felelős az ötéves pedagógus-továbbképzési program, illetve az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért 

 az intézményi hagyományok őrzésével összefüggő feladatok szervezéséért, 

koordinálásáért 

 versenyek és hangversenyek szervezésének összefogásáért 

Az intézményvezető a szervezeti egységek vezetőivel (munkaközösség - vezetők, tagiskola-

felelősök) a szervezeti egységeket irányító intézményvezető - helyettes révén tartja a kapcsolatot. 

 

5.2. Iskolavezetés 

 

5.2.1. Bővített iskolavezetés 

 

Az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. 
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A szakmai vezetőség tagjai: 

 az intézményvezető 

 az intézményvezető - helyettes 

 a munkaközösség-vezetők (tanszakvezetők) 

 

Az intézményvezető által megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. 

Az ülések összehívása az intézményvezető feladata. 

Az operatív vezetési ügyekben az intézményvezető, és az intézményvezető - helyettes heti 

rendszerességgel megbeszélést tart. 

 

 

5.3 Az Intézmény egyéb dolgozói 

 

 

5.3.1 Iskolatitkár: 

 

Részletes feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza. 

Feladatait az intézmény vezetőjének közvetlen irányításával, önállóan látja el. 

 

 Figyelemmel kíséri az intézményvezető programját. 

 Elvégzi a napi postabontást, iktat, küldeményeket a megfelelő személyhez juttatja. 

 Az intézményvezető - helyettessel napra készen vezeti az intézmény egyéb 

dokumentációit. 

 folyamatosan karbantartja a központi statisztikai rendszer (KIR) intézménnyel 

kapcsolatos adatait, a tanulókat kimaradás, illetve új felvétel esetén bejelenti. 

 Irattárazza a dokumentációkat. 

 

 

5.3.2 Könyvtáros: 

 

Feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

 Napra készen vezeti a kották, szakkönyvek, hangszerek dokumentációját. 

 Kiadja, illetve beveszi a kottákat, hangszereket. 

 A szaktanárokkal egyeztetve összeállítja a javításra szánt hangszerek listáját. 

 Tanév végén hangszerleltárt készít. 

 A szaktanárok javaslata alapján összeállítja a selejtezendő hangszerek listáját, majd az 

igazgatóval egyeztetve, a selejtezési szabályzat értelmében elvégzi a selejtezést.  
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III. RÉSZ 

 

Az intézmény szervezeti felépítése 

 

1. A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó 

általános szabályok 

 

1.1 Az intézmény nevelőtestülete 

 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Köznevelési 

törvény 70.§-a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§-a határozza meg. A 

nevelőtestület az alapfokú művészeti iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 

döntését, javaslatát általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A 

nevelőtestület tagja az alapfokú művészeti iskola valamennyi pedagógus-munkakört betöltő 

alkalmazottja. Az alapfokú művészeti iskola nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a 

nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Köznevelési törvényben 

és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik, és ezeket másra át nem ruházza. 

 

1.1.1 A nevelőtestület értekezletei 

 

A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart. A nevelőtestület 

értekezleteit a munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az iskola intézményvezetője 

hívja össze. 

 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, félévzáró, évzáró 

 

 Tanévnyitó értekezlet: 

 

Augusztus hó utolsó hetében az intézményvezető által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet 

kell tartani. Ezen az intézményvezető ismerteti az új tanév főbb feladatait, és a nevelőtestület elé 

terjeszti a munkatervre vonatkozó javaslatát. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv 

elfogadásáról.  
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 Félévzáró értekezlet: 

 

Eltérő rendelkezések hiányában legkésőbb minden év január 31-ig kell megtartani. 

 

 

 Tanévzáró értekezlet: 

 

Tartható az utolsó tanítási napot követően, illetve a tanév rendjének megfelelően. Ezen az 

intézményvezető - az intézményvezető - helyettes és a munkaközösség - vezetők véleményének 

figyelembevételével - elemzi, értékeli a tanév nevelő - oktató munkáját, a munkatervi feladatok 

végrehajtását. 

 

 Nevelési értekezlet: 

 

Az éves munkatervben meghatározott időpontokban nevelési értekezlet tartható. Tárgya 

bármely nevelési kérdés lehet, melyet a nevelőtestület határoz meg. A nevelési értekezlet témájától 

függően a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat. 

 

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

 

Amennyiben a nevelőtestület 51 %-a, vagy az intézmény vezetője, illetve az iskola vezetősége 

szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges 

problémáinak megoldására, aktuális feladatainak elvégzésére. 

 

A testületi értekezleteken mindenkinek részt kell venni. Ez alól csak – alapos indok esetén – az 

intézményvezető adhat felmentést. 

 

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: 

 

Az intézményvezető az intézményvezető - helyettessel közösen előkészíti az értekezleteket, 

ismertetve a napirendi pontokat. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a 

véleményezési jogot gyakorló Szülői Szervezet képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestületi 

értekezlet levezető elnöki feladatait az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézményvezető 

- helyettes látja el. 
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Az értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 

három munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az intézményvezető és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá, másolatát az irattárban el kell helyezni. A jegyzőkönyvekbe a testület 

tagjai, valamint az iskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek betekinthetnek. Az 

értekezletről hiányzók a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják. 

 

Az alábbi dokumentumokat az intézményvezető készíti elő - írásos előterjesztés alapján 

tárgyalja a nevelőtestület, s ezek egyben a nevelőtestület át nem ruházható döntési jogkörei: 

 

 SZMSZ, 

 Pedagógiai Program, 

 Házirend, 

 Munkaterv, 

 az iskolai munkára irányuló átfogó beszámoló elfogadása. 

 

A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

 

A nevelőtestületnek véleményezési jogkörei: 

 

 az iskolai felvételi követelmények meghatározásához 

 a tantárgyfelosztás elfogadása előtt 

 egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során 

 az intézményvezető - helyettes megbízása, megbízásának visszavonása előtt 

 

1.1.2 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámoló rendje 

 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: 

 

 a munkaközösségi testületre 

 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - nevelőtestület által 

meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár. 
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1.1.3 Az intézményi munkaterv elkészítése, elfogadása, tartalma 

 

Elkészítése: 

Az alapfokú művészeti iskola munkatervét az intézményvezető a szülői munkaközösség és a 

munkaközösség - vezetők javaslatainak figyelembevételével, valamint az év végi beszámolók 

tapasztalatait értékelve készíti elő megvitatásra.  

Elfogadása: 

A munkaterv végleges kialakításáról és elfogadásáról a nevelőtestület határoz. 

Tartalma: 

A munkaterv kiterjed a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok konkrét 

megfogalmazására, az irányítás, az ellenőrzés, továbbá az iskola társadalmi vonatkozású, valamint 

személyzeti feladataira. Magában foglalja az egyéb iskolai (munkaközösségi) programokat is, 

beleértve a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokat, fórumokat.  

A feladatokat határidőkkel, a felelősök megnevezésével, az évenként ismétlődő teendőket 

időrendi sorrendben tartalmazza. 

A vezetőség a munkaterv egy példányát - amennyiben azt kéri - megküldi a fenntartónak. 

 

1.2 Szakmai (tanszaki) munkaközösségek 

 

A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítása, a módszertani 

kultúra fejlesztése, az egységes követelményrendszer kialakítása és az önképzés elősegítése 

érdekében az iskolákban szakmai munkaközösségek működhetnek. 

A szakmai (tanszaki) munkaközösségeket az azonos szakos vagy a közös rendszerbe sorolható 

(például fúvós, vonós hangszerek) tanszakok oktatását ellátó tanárok részvételével lehet létrehozni. 

A nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. 

(Nkt.71.§ (1)) 

 

A szakmai munkaközösség dönt 

 a működési rendjéről, és munkaprogramjáról 

 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 

 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról 

 a tanszaki továbbképzésekre meghívott előadók kiválasztásában  
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A szakmai munkaközösség véleményezi 

 a nevelési–oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét 

 javaslatot tesz a pedagógiai munka továbbfejlesztésére 

 

A szakmai munkaközösség véleményét ki kell kérni 

 a pedagógiai program elfogadásához 

 az iskolai nevelést-oktatást segítő eszközök, taneszközök, tankönyvek (kották), 

tanulmányi segédletek kiválasztásához 

 a felvételi követelmények meghatározásához 

 a tanulmányok alatti vizsga részeinek, feladatainak meghatározásához 

 

1.2.1 A munkaközösségek tevékenysége 

 

A munkaközösségek feladatait az iskola munkaterve tartalmazza. 

 

A munkaközösségek részt vállalnak 

 a tanárok továbbképzésében 

 az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében 

 új oktatási módszerek bevezetésében 

 tanulmányi versenyek, évközi, tanév végi beszámolók, meghallgatások előkészítésében, 

lebonyolításában, más feladatok közös megoldásában 

 a pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában 

 a pedagógus-álláshelyek pályázati anyagának véleményezésében 

 

1.2.2 A munkaközösség - vezetők 

 

A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség - vezetők irányítják, akiket a 

munkaközösségek tagjai választanak, és egy évre az intézményvezető bíz meg. A munkaközösség -

vezetőket pótlék, valamint 2 óra kedvezmény illeti meg. 
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A munkaközösség - vezetők feladata: 

 

 a munkaközösség munkatervének elkészítése, 

 a munkaközösségi foglalkozások előkészítése, vezetése, 

 a pályakezdők segítése, 

 óralátogatás a tanszak tanárainál, 

 félévkor és tanév végén beszámolás az általuk vezetett közösség munkájáról, 

 a nevelők munkájának, eredményeinek számon tartása és értékelése, 

 javaslattétel a tanárok jutalmazására, kitüntetésre, 

 az évközi és tanév végi vizsgák, beszámolók megszervezése, 

 a gyakornoki szabályzat szerint részvétel a gyakornokok felkészítésében, 

értékelésében, 

 a pedagógus teljesítményértékelési rendszer alapján a munkaközösségéhez tartozó 

pedagógus munkájának értékelése. 

 

 

1.2.3 Iskolánkban jelenleg működő munkaközösségek 

 

 akkordikus (gitár, hárfa, magánének 

 billentyűs (zongora, korrepetítor) 

 fúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, rézfúvó) 

 vonós (hegedű, cselló, nagybőgő) 

 zeneismeret (szolfézs előképző, szolfézs, zeneirodalom) 

 

 

1.3 Pedagógusok 

 

A pedagógus munkakörhöz tartozó feladatokat, felelősséget, jogosultságot részletesen a 

munkaköri leírás tartalmazza, melyet a pedagógussal alá kell íratni, és rá nézve kötelező a betartása. 

 

 

2. Ellenőrzés 

 

2.1 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákon túl a tanórán kívüli 

foglalkozásokra is. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető dönt. 

A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: 
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 az intézményvezető 

 az intézményvezető - helyettes 

 a munkaközösség - vezetők 

 

 

Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Legfontosabb ellenőrzési feladata: az iskola pedagógiai programjának megvalósulását, azaz a 

gyerekek eltervezett irányban és ütemben történő fejlődését kell folyamatosan ellenőriznie, ennek van 

alárendelve az összes többi ellenőrzési részfeladata. 

 

Az ellenőrzés konkrét területeire vonatkozóan a legfontosabbak: 

 

 átfogóan és folyamatosan ellenőrzi beosztott közvetlen munkatársai munkáját, ezen keresztül 

kapcsolatot tart a diákság, a pedagógusok, ill. az adminisztratív és a pedagógiai munkát segítő 

dolgozókkal; 

 az ellenőrzés komplexitása: tanórai és tanórán kívüli munkára is kiterjed; 

 előre eltervezett elképzelések és célok alapján személyesen is ellenőriz (órát látogat); 

 közvetlenül ellenőrzi az intézményvezető - helyettes munkáját (ennek egyik eszköze a 

beszámoltatás). 

 

Az intézményvezető - helyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból 

következő saját területén végzi, munkaköri leírása alapján. 

Konkrét területek: 

 

 a növendékek, diákok eredményei /tanórán, vizsgán, koncerten, versenyen, stb./ 

 a pedagógusok oktató-nevelő munkája /állandó ellenőrzés, változatos módszerek/ 

 a munkafegyelem ellenőrzése /közvetlen és közvetett úton/ 

 adminisztráció 

 

 

A munkaközösség - vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a 

szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az 

intézményvezető - helyettest. 
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2.2 Az ellenőrzés módszerei, helyszínei: 

 

 a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások 

 a hangversenyek 

 a versenyek 

 a vizsgák látogatása 

 a tanulói munkák vizsgálata 

 írásos dokumentumok vizsgálata 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 

tagjaival kell megbeszélni. 

Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

             2.3 Az önértékelési eljárás 

    

   Az ellenőrzés átfogó részét képezi az önértékelési eljárás, a pedagógus tevékenységeinek, 

képességeinek, tudásainak, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga által, 

valamint az intézményi elvárásoknak való megfelelés vizsgálata és kritikai megítélése.  

   Célja a meghatározott elvárások teljesülése, amely az intézményben folyó pedagógiai munka 

minőségének, színvonalának növelését eredményezi.  

Az ellenőrzés folyamatát, módszereit és ütemezését az évenként elkészítendő önértékelési terv 

tartalmazza. 

  Az önértékelés elvégzésére az intézmény egy 5 tagú belső ellenőrzési csoportot szervez. Az 

önértékelés során beazonosítják tények és adatok alapján a pedagógiai-, a vezetői- és az intézményi 

szint működésének erősségeit, gyengeségeit. Az így született eredményeket az intézményvezető, a 

helyettesek a munkaközösség vezetőkkel közösen kiértékelik, elemzik és tájékoztatják a tantestületet. 

Az önértékelés eredményeinek megállapítása után az önértékelt pedagógus önfejlesztési tervet készít, 

ütemezi, majd végrehajtja azt.  

    

    2.4 A pedagógiai munka külső ellenőrzése 

 

A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet részletesen szabályozza a közoktatási intézmények 

tanfelügyeleti ellenőrzését.  
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Az országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés rendszerén belüli folyamatos pedagógiai – 

szakmai ellenőrzés, értékeléssel záruló vizsgálat, mely az intézmény belső önértékelésére épül.  

 

Fajtái:  a) a pedagógus ellenőrzése; 

b) az intézményvezető ellenőrzése; 

c) intézményellenőrzés 

 

    Az ellenőrzés tapasztalatait elemezni és értékelni kell, a felmerülő korrekciót végrehajtani, 

melyet a pedagógusokkal egyénileg, valamint a munkaközösség tagjaival megbeszélni szükséges. 

Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi 

értekezleten összegezni kell. 

 

     Az önértékelési folyamatban a pedagógus-, a vezetői-, valamint az intézményi 

önértékelésből adódó eredmények alapján készül el a következő 5 éves ciklus önértékelési programja. 

Az önértékelési program az éves önértékelési terv alapján zajlik, amely az ötéves önértékelési 

programra épül.  

Részei: pedagógiai-, intézményvezetői-, intézményi szint. 

 

Az önértékelési folyamatban felhasználják a munkatársak, a fenntartó elégedettségmérésének 

eredményeit.  

    Ezen eredmények, a folyamatos tanfelügyeleti ellenőrzés, a minősítési eljárás eredménye, 

továbbá a folyamatos intézményen belüli, több szinten működő szakmai konzultáció összessége adja 

a fő irányt az újbóli, vagy megújuló intézményi célok lefektetéséhez, eléréséhez.   
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IV. RÉSZ 
 

Az alapfokú művészeti iskola működésének rendje 

 
1. A nyitva tartás rendje 

 

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 20 óráig tart nyitva. 

Rendezvény esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az 

intézményvezető ad engedélyt. 

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétköznap 9-től 16 óráig. 

A kihelyezett tagozatokon a tanítás rendje az illetékes intézmény nyitva tartási rendjéhez 

igazodik. 

 

2. Kulcshasználat 

 

Az épület nyitása – zárása a portás feladatai közé tartozik. Az épület kulcsainak egy példánya 

az intézményvezetőnél található. 

A termek kulcsainak egy példánya a portán található. A tantestület tagjai kulcsot csak aláírás 

ellenében vihetnek el a portáról, s a tanítás végeztével aláírásukkal igazolva adják azt vissza. 

 

3. Adatnyilvántartás, adatkezelés és adattovábbítás; a kiadmányozás rendje 

 

Az intézményvezető kiadmányozza: 

 

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

büntetés kiszabása kivételével – az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések iratait. 

 A tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés 

céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést. 

 Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat. 

 Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, 

egyéb leveleket. 
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 Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát az elnök maga, vagy a KLIK központi szerve szervezeti egysége, ill. a 

tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn. 

 A közbenső intézkedéseket. 

 A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a 

központi, ill. területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

 

A kiadmányozás rendjét, az intézményben nyilvántartható adatok körét, az adatkezelés rendjét, 

valamint az adatközléssel és adattovábbítással kapcsolatos rendelkezéseket az Iratkezelési Szabályzat 

tartalmazza. (2. sz. melléklet) 

 

4. Rendkívüli események 

 

4.1 Kötelezettségek, eljárások baleset esetén 

 

Tanulói balesetnek minősül minden olyan baleset, amely a tanulót az alatt az idő alatt éri, 

amikor a nevelési-oktatási intézmény felügyelete alatt áll. A felügyelet az intézménybe történő 

belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő idő. 

3 napon túl gyógyuló tanuló balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. Erről jegyzőkönyvet 

kell készíteni, amelyből 1 pld-t kap a tanuló, 2 példányt meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatalba, 

1 példányt pedig az intézmény őriz meg. 

 

 A balesetet szenvedett személyt az elsősegélynyújtás szabályainak alkalmazásával kell ellátni. 

Amennyiben a sérült szállítható, a legközelebbi kórházi ambulanciára kell szállítani. 

 A baleset helyszínét biztosítani kell, vagyis a helyszínnek a baleset időpontjában lévő 

állapotát, helyzetét kell fönntartani. Ez a balesetet észlelő felnőtt kötelessége. 

 A balesetről a szükséges értesítések, a balesetes ellátása, helyszínelés után azonnal rendkívüli 

jelentést készít az iskolavezetőség egy tagja (az intézményvezető, igazgató helyettes vagy 

távollétükben bárki felnőtt), és azt 72 órán belül eljuttatja a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Budapest I. Tankerületének, és a működtető Fővárosi Önkormányzat I. ker.- i 

Polgármesteri Hivatalának. 

 A súlyos balesetet az intézménynek azonnal jelenteni kell telefonon, telefaxon vagy 

személyesen a Polgármesteri Hivatalba.  
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Súlyos baleset az, amely 

 a sérült halálát, 

 valamely érzékszerv elvesztését, károsodását, 

 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

 súlyos csonkulást, 

 beszélőképesség elvesztését, torzulást, bénulást, ill. elmezavart okozott. 

 

Balesetről azonnal értesíteni kell a mentőket, rendőrséget, és az iskolavezetőség egy tagját. 

A kimenő értesítésnek tartalmaznia kell: 

- iskola neve, címe 

- bejelentő neve 

- esemény leírása 

- addig tett intézkedés 

 

Minden tanulóbaleset után meg kell tenni a szükséges óvintézkedést a hasonló balesetek 

megelőzésére. A tanulóbaleseteket a nevelési-oktatási intézményben nyilván kell tartani. A rendkívüli 

jelentést két ember írja alá. 

 

 

4.2 Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

Rendkívüli eseményt (baleset, tűzeset, csőrepedés, omlás, stb.) azonnal jelenteni kell az 

irodában, ha irodai ügyelet nincs, a portán, majd telefonon közvetlenül az illetékes hatóságnak (104, 

105, 107-es telefonszámon), és/vagy az iskolavezetőség egy tagjának. 

 

 Ilyen esetekben az iskola épületét el kell hagyni. 

 A kiürítés a tűzriadóban meghatározott menekülési útvonalon történik, pedagógus irányítása 

mellett. 

 Gyülekező a Czakó u. 2-4. sz. alatti sportpálya udvarán, tanári felügyelettel. 

 A veszély elmúlta után a tanárok visszakísérik a gyerekeket az iskolába. 
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4.3 Kötelezettségek, eljárások bombariadó, tűz, robbanás esetén 

 

 Bombariadó esetén az iskolát ki kell üríteni, a rendőrséget azonnal erről értesíteni a 107-es 

telefonszámon. 

 Rendkívüli esetekben (tűz, omlás, robbanás, baleset, stb.) az élet megmentéséhez 

elengedhetetlenül szükséges, az épület illetve annak tartozékait, és a berendezési tárgyakat 

érintő törést, bontást a szükséges mértékben haladéktalanul el kell végezni. 

 Minden személyes tárgy, értéktárgy, berendezési tárgy csak az élet biztonságba helyezése után 

menthető. 

 Aki telefonon vagy más úton bomba -, vagy más merénylet veszélyéről értesül, köteles az 

iskolavezetést azonnal értesíteni. 

 A veszély elmúlta után a tanárok visszakísérik a gyerekeket az iskolába. Felelős: 

intézményvezető, vagy helyettese. 

 Az elmaradt órák pótlásáról az iskolavezetés rendelkezik. 

 

4.4 Menekülési rend 

 

Bombariadó, tűz, robbanás, omlás, stb. esetén a tűzriadóban meghatározott menekülési 

útvonalon történik az épület elhagyása. 

Gyülekező a Czakó u. 2-4. sz. alatti sportpálya udvarán, tanári felügyelettel. 

A meneküléskor az alapszabály az élet elsődleges védelme. 

 

 

5. Belépés és benntartózkodás rendje 

 

5.1 A vezetők benntartózkodása 

 

 Az iskola nyitvatartási idején belül 9 órától 17 óráig az intézményvezető és helyettese közül 

legalább egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

 A reggeli nyitva - tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, valamint a vezető távozásától az 

iskola zárásáig az intézmény rendjéért az iskolatitkár, ill. a szervezett foglalkozást tartó 

pedagógus tartozik felelősséggel. 

 A kihelyezett tagozatokon az aznap legtovább tanító zeneiskolai kolléga a felelős.  
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5.2 Alkalmazottak benntartózkodása 

 

 A központi épületben az iskola nyitvatartási idején belül az intézmény pedagógusai bármikor 

bent tartózkodhatnak óraáthelyezés, pótlás, adminisztrációs teendők ellátása, 

növendékhangverseny, egyéni gyakorlás céljából, amennyiben ezzel az órarend szerinti 

tanítást nem zavarják. 

 A központban dolgozók érkezését, távozását a portán elhelyezett jelenléti íven kell 

dokumentálni, a kihelyezett tagozatokon a jelenléti ív a portán, vagy a tagozatfelelősnél 

található. 

 A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkaidő-beosztását munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

 

5.3 Gyermekek, tanulók benntartózkodása 

 

 A tanulók az intézmény helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

 Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel (gyakorlási engedély) vagy szervezett 

foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában. 

 

5.4 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a  

nevelési - oktatási intézménnyel 

 

 Az intézmény - a vele közalkalmazotti és/vagy tanulói jogviszonyban állók, valamint 

hozzátartozóik kivételével – csak az intézményvezető vagy helyettesével való előzetes 

egyeztetés után - látogatható. 

 Idegen személy az intézmény területén csak ellenőrzés mellett tartózkodhat. 

 A szülők a tanítási órát előzetes egyeztetés után, intézményvezetői engedéllyel látogathatják. 

 Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők az intézményvezető engedélye alapján 

megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben, illetve a tanítási órákon. Az 

igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési kötelezettséggel 

tartoznak. A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartása számukra is 

kötelező. 
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 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

intézményvezető, vagy az intézményvezető - helyettes engedélyével, átvételi elismervény 

ellenében szabad. 

6. A könyvtár, eszköztár, hangszertár használati rendje 

 

A könyvtár, eszköz- és hangszertár szolgáltatásait, nyitva tartását, használati rendjét a 

zeneiskola könyvtárhasználati szabályzata tartalmazza. (3. sz. melléklet) 

7. A tanév rendje 

 

A tanév helyi rendjét- a jogszabály figyelembevételével – az iskola munkaterve határozza meg. 

A tanév szeptember első munkanapjától a következő év augusztus 31-ig tart. A szorgalmi idő a 

tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáróval fejeződik be, két félévből áll. 

A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, 

amit a munkatervben rögzítenek. 

A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait /házirend/, a tűz-, és balesetvédelmi 

előírásokat a főtárgy tanárok az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten 

pedig a szülőkkel. 

Az intézmény belső szabályait /házirendjét/ ki kell függeszteni a tanári szobában és a titkárság 

folyosóján, és hozzáférhető az iskola internetes honlapján. 

8. Zenei órák látogatása, dokumentálása 

 

 Zenei tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden 

egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. 

 A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az 

intézményvezető tehet. A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról 

kihívni, vagy a tanítási órát más módon zavarni nem szabad. 

 A megtartott hangszeres órákat a főtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézs illetőleg a 

kötelező tárgyi órákat az említett tantárgyi naplóban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni. 

 A tanár köteles a tanítási idő előtt 10 perccel a tanítás színhelyén megjelenni. 

9. Egyéb közösségek tagjai 

 

Az intézményben pártok, ill. párthoz kötődő szervezetek tagjai politikai célú tevékenységet nem 

folytathatnak.  
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10. Tanórán kívüli tevékenységek 

 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje: 

 

10.1 Zenei - szakmai tevékenységek 

 

 tanszaki és központi növendék-hangversenyek, 

 tanulmányi versenyek, szakmai találkozók, melyek az éves munkaterv részei. 

 

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

szaktanári felkészítést igénybe véve. 

 vendégművészekkel találkozás, zenei mesterkurzusok intézményen belül és kívül, 

 hangverseny-, operalátogatás, zenei rendezvényeken való részvétel (fakultatív programok, a 

növendékek részére önköltséges). 

 

10.2 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 

 

Tartalmi vonatkozásai: 

Az iskola hagyományainak ápolása, hírének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden 

tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 

megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: 

 

- Kiemelt hangverseny:„Magyar szerzők ünnepi hangversenye” a Zeneakadémián 

- Bérletes hangversenysorozat: 

 Kicsinyek hangversenye 

 Tanári hangverseny 

 Nagyok hangversenye 

 Kamara-hangverseny 

- Hagyományos, alkalomhoz kötött hangversenyek: 

 a Zene Világnapja alkalmából 

 a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

 Tavaszi hangverseny 

- Egyéb hangversenyek: 

 havonta zeneiskolai koncert 

 tanszaki koncertek 

 osztály koncertek 

 tanévzáró hangverseny 
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10.3 Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, tanulmányi versenyek, 

 fesztiválok, szakmai rendezvények, cserekapcsolatok 

 

Tanulmányi kirándulások: 

 

Az alapfokú művészeti iskolában tanulmányi kirándulásnak minősülnek az iskolai csoportok, 

tanszakok kölcsönös látogatásai, cserehangversenyei, hangversenyeken és operaelőadásokon való 

részvétel, a művészeti, közművelődési intézmények szervezett látogatásai. 

A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat munkatervben 

rögzíteni kell. 

Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók részvételéhez a 

zeneiskola intézményvezetőjének hozzájárulása szükséges. 

Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan 

lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként legalább egy főt. A kísérő tanárok felelősek a rendért 

és a tanulók testi épségéért. Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, lehetőleg biztosítani kell szaktanára 

részvételét. 

Művészeti táborok: 

 

Iskolai szünetben (nyári) az alapfokú művészeti iskola önállóan vagy más szervezetekkel, 

intézményekkel közösen zenei, művészeti alkotó, felkészítő táborokat szervezhet. A költségeket az 

iskola, a rendező szervek, illetve a résztvevők közösen viselik. A tanulók a kirándulásokon és a 

táborokban önkéntesen vesznek részt. 

Tanulmányi versenyek: 

 

A tanulmányi, szakmai versenyek részei a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves 

munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. A területi és országos 

fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az intézményvezető mentesíti a tanítási órákon való 

részvétel alól. 

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az országos, körzeti, helyi, vagy házi 

versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész 

iskolaközösség megismerje. 
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Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere látogatások: 

 

Az intézményvezető engedélyével az iskolai munkaterv alapján az iskola tanárai és tanulói 

tapasztalatcsere és közös művészeti tevékenység céljából cserelátogatásokat, hangversenyeket, közös 

fellépéseket szervezhetnek. 

11. A közalkalmazottak munkarendje 

 

A közoktatásban alkalmazottak körét a Köznevelési törvény. 61. §-a, az alkalmazási feltételeket és a 

munkavégzés szabályait a 66.§-a, a pedagógusok jogait és kötelességeit a Knt.62.§. rögzíti. 

A közalkalmazottak munkarendjét munkaköri leírásuk tartalmazza, összhangban a Munka 

Törvénykönyve és a Kjt. rendelkezéseivel. 

A pedagógus munkarendje (órarendje) szerint végzett munkáját a naplóban, a jelenléti íven, ill. 

a munkaidő nyilvántartási lapon dokumentálja. 

11.1 A pedagógusok munkarendje és az oktató munkájukhoz kapcsolódó feladataik 

 

Az Nkt. 62. §. (5) szerint a nevelési-oktatási intézményben a pedagógus heti teljes 

munkaidejének 80%-át az intézményvezető által meghatározott feladatokkal köteles tölteni, a 

fennmaradó rész felhasználását maga jogosult meghatározni. A teljes munkaidő 55-60 %-ában tanórai 

és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, amely kötelező órákból, valamint a nevelő- és 

oktatómunkával, vagy gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 10 perccel a munkahelyén 

köteles megjelenni, a tanítás feltételeinek biztosítása mellett az órát pontosan megkezdeni. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon a tanítás megkezdése előtt három órával köteles jelenteni az 

intézményvezető - helyettesnek, hogy a szükséges tájékoztató értesítést a diákok, ill. szüleik felé 

megtehesse. A betegségről szóló igazolást (táppénzes lap) a munka megkezdésekor az irodába el kell 

juttatni. 

A tanrendtől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az intézményvezető 

írásos kérvény alapján engedélyezheti. 

A pedagógus kérésére az anyanap kiadását az intézményvezető, ill. helyettese biztosítja 

(lehetőség szerint a vizsgaidőszak kivételével). Ennek dokumentálását az iskolatitkár végzi. 

Minden hónap elején, előre egyeztetett időpontban köteles az iskola központjában, az irodában 

megjelenni a szükséges adminisztratív teendők elvégzése miatt. 

Köteles továbbá a havi aktuális információt tartalmazó körlevelet elolvasni, és aláírásával 

igazolni az abban foglaltak tudomásul vételét. 
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Az intézményi szintű rendezvényekre, az iskola központi rendezésű hangversenyeire a 

pedagógusok kötelesek eljönni és közönséget szervezni. 

Növendék kimaradását, új növendék felvételét, órarendváltozást azonnal jelezni kell az 

intézményvezető -helyettesnek. 

Iskolai kölcsönhangszer tanévenként érvényes kötelezvény és fizetési igazolás ellenében adható 

ki. A hangszerkölcsönzés szabályainak betartásáért a pedagógus a felelős. 

 

11.2 Önálló tanulócsoport - vezetői faladatok a zeneiskolában 

 

A zeneiskolában tanulócsoport - vezetői feladatot lát el az a pedagógus, aki a tanulók 

meghatározott csoportjának oktatásszervezési, adminisztratív, tananyaggal (tankönyv, kotta, 

tananyag) való ellátását saját csoportjában szervezi, a beszámolókat, bemutatókat (ide tartoznak az 

egyéni és csoportos fellépések, tanórán kívüli rendezvények is), tanév végi vizsgákra való felkészítést 

szervezi és a szülőkkel rendszeres kapcsolatot tart. 

A tanulócsoport - vezető adminisztratív feladatai a zeneiskolában: naplók vezetése, 

hiányzások, bejegyzések stb. ellenőrzése, figyelemmel kísérése, tájékoztató füzet – ellenőrző 

kitöltése, folyamatos vezetése, bizonyítvány, törzslap megírása, összeolvasása stb. 

A tanulócsoport - vezető ellátja a zeneiskolában a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat is 

(pl. tanév eleji házirend ismertetés, baleset megelőzési tájékoztatás, tűzvédelmi ismeretek átadása), 

és kapcsolatot tart a közismereti iskolával is. 

 

11.3 Tanulócsoport - vezetői feladatok ellenőrzése 

 

A tanulócsoport - vezetői feladatok ellátásának ellenőrzésére az intézményvezető és az 

intézményvezető -helyettes jogosult. Az ellenőrzések a tanév során folyamatosan, a munkatervnek 

megfelelő ütemezésben történnek. 

 

11.4 A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendje 

 

A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét - a Munka Törvénykönyve és a Kjt. 

rendelkezéseivel összhangban - az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése 

érdekében. 
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V. RÉSZ 
 

 

A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei, a 

tanulók értékelése 

 
Az intézmény elemzi és nyilvántartja: 

 

 tanév végi eredmények 

 versenyeredmények 

 zenei pályán továbbtanulók 

 alap- és művészeti záróvizsga-eredmények 

 kimaradók 

 osztályt folytatók 

 

 
1. A tanulói jogviszony keletkezése 

 

A Köznevelési törvény 50. §-a és 53. §-a részletesen szabályozza az iskolai tanulói jogviszony 

létrejöttét, szabályait és lehetőségeit. 

 

1.1 A tanulók felvétele az alapfokú művészeti iskolába 

 

Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni (20/2012. 

EMMI rendelet 23. §.). A felvételi eljárás rendjét – figyelembe véve a rendeleteket – az 

intézményvezető határozza meg. A beiratkozás időpontját legalább 30 nappal korábban 

nyilvánosságra kell hozni. Az időpontot iskolánk internetes honlapján, a zeneiskola hirdetőjén, 

valamint a feladat-ellátási helyek hirdetőtábláin is közzé tesszük. A felvételi vizsgákat május első 

felében kell megtartani; szeptember első hetében az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételi 

vizsgát lehet tartani. 

Új tanuló felvételéről az intézményvezető - a felvételi bizottság véleményét és az iskola 

engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve - dönt. 

A felvétel eredményét írásban és az iskola hirdetőtábláján kell a tanulókkal és a szülőkkel 

közölni. A felvételi eredményeket közzétesszük az iskola honlapján is. 

Ha egy tanszakra több jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket a vizsga eredménye és az 

alkati megfelelés alapján kell rangsorolni. 
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1.2 A felnőttoktatás formái 

 

Az intézmény oktatásában 22 év feletti személy csak akkor vehet részt, ha 22 éves kora előtt 

keletkezett a zeneiskolai jogviszonya. Ebben az esetben a már megkezdett, adott tanszakon való 

tanulmányai befejezéséig lehet az intézmény tanulója. 

 

2. A tanulói jogviszony megszűnése 

 

A tanulói jogviszony megszűnéséről a Nkt. 53. § (2) f), valamint a (3) (4) rendelkezik. 

 

3. A tanuló jogai és kötelességei 

 

A közoktatási intézményben a tanulók jogait és kötelességeit a Nkt. 46.§-a és 54.§-a fogalmazza 

meg. Az intézmény megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének. A tanulói jogok és kötelességek 

gyakorlásával, a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos részletes szabályokat a Házirend állapítja 

meg. 

 

3.1 A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 

 

Az intézményben lefolytatandó állami vizsgák (zeneiskolai vizsgák, művészeti alap és 

záróvizsgák) lebonyolításának, értékelésének, ügyvitelének rendelkezéseit a zeneiskolai 

vizsgaszabályzat határozza meg, amit a helyi tanterv tartalmaz. 

 

4. A növendékek előmenetelének értékelése a zeneiskolában 

 

A növendékek tudását, teljesítményét a pedagógus a tanítási év közben rendszeresen (havi 

érdemjeggyel) értékeli. A tanulók értékelésénél az értékelés szempontjait és összetevőit részletesen a 

helyi tanterv tartalmazza. 

Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti 

eredményeinek egybevetése alapján történik: 
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4.1 Félévi és tanév végi osztályozás 

 

A tanulók munkáját – félévkor és a tanév végén érdemjeggyel osztályozni kell. A félévi, illetve 

a tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi, illetve egész évi munkáját, valamint a tanév végi 

beszámolón mutatott teljesítményét kell tükrözni. 

A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg az I. félév érdemjegyei alapján. 

A tanév végén hangszeres főtárgyból, hangszeres előképzőből, valamint szolfézsból, 

zeneelméletből és zeneirodalomból 3 tagú bizottság előtt beszámolót kell tenni. Az év végi 

beszámolókról, vizsgákról jegyzőkönyv készül. A beszámolón az érdemjegyet a bizottság állapítja 

meg. 

Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés miatt 

a beszámolón megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. 

A tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a 

tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám 

egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és nevelőtestületi engedéllyel beszámolót tesz. 

 

4.1.1 Érdemjegy 

 

Az osztályzás a tantervi követelményeknek és a tanulók gyakorlati és elméleti tudásának 

összevetése alapján történik. 

 

 a főtárgy (hangszeres és magánének), valamint a melléktárgyak, zenei előképző (szolfézs, 

zeneelmélet, zeneirodalom) adható érdemjegyei: 

 jeles (5) 

 jó (4) 

közepes(3) 

elégséges(2) 

elégtelen(1) 

 a zenei előképző 1. évfolyama, hangszeres előképző, kamarazene, zenekar, kötelező zongora 

tantárgyak esetén: 

kiválóan megfelelt  

jól megfelelt 

megfelelt 

nem felelt meg  értékelés adható. 

 

Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét - felnőtt tanuló kivételével - a tájékoztató füzet útján kell 

értesíteni. 
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4.1.2 Szorgalom 

 

A zeneiskolában a főtárgyi és szolfézs tanórán tanúsított szorgalmat havonként folyamatosan 

értékelni kell, amiről a szülők és növendékek a tájékoztató füzet útján értesülnek. 

A minősítés fokozatai: 

 

 példás (5) 

 jó (4) 

változó (3) 

hanyag (2) 

 

4.2 Összevont beszámoló 

 

Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a munkaközösség- vezető tanár javaslatára a 

vizsgabizottság engedélyezheti, hogy a növendék tanév végén több osztály anyagából összevont 

beszámolót tegyen. 

A vizsga anyagát kétharmad részben a magasabb osztályra előírt darabokból kell összeállítani. 

Évfolyamonként külön érdemjegyet kell megállapítani. 

A tanulónak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie. A kérelmet legkésőbb 

május 10-ig lehet benyújtani az intézményvezetőhöz. 

 

4.3 Javítóvizsga 

 

Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a 

javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakot kell kijelölni. 

A javítóvizsga napját az intézményvezető állapítja meg, és az iskola hirdetőtábláján teszi közzé. 

A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról az érintett tanuló szüleit értesíteni 

kell. 

 

Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, 

tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell 

megtartani, melynek elnöke az intézményvezető, vagy megbízottja, tagjai a szaktanár és még egy 

lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár. 

A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. 

A záradékot az intézményvezető és a főtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik. 

A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 
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4.4 Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

 

Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az 

intézményvezetőtől legkésőbb május 10-ig kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben 

ugyanannak az osztálynak tanulójaként folytathassa. 

Az intézményvezető a szaktanár meghallgatása alapján dönt. Ebben az esetben a tanuló 

osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 

Osztályfolytatásra a zeneiskolai tanulmányok 12 éve alatt egy alkalommal van lehetőség. 

Az osztályát folytatja az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása valamely tantárgyból meghaladja 

az összes óraszám egyharmadát. 

 

4.5 Felsőbb osztályba lépés 

 

A zeneiskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki: 

 

 legalább elégséges (2-es) tanulmányi átlagot ért el tanév végén, 

 erről érvényes bizonyítvánnyal rendelkezik, 

 tanulmányait nem szakította meg. 

 

Tanulmányi átlagba számítandó: 

 

 főtárgy osztályzata, 

 melléktárgyak osztályzata 

 

Felmentés, vagy más okból a tanuló főtárgyi és melléktárgyi osztályba sorolása eltérhet 

egymástól. Ebben az esetben a főtárgyi osztályt kell figyelembe venni. 

Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az a tanuló 

léphet, aki művészeti alapvizsgát tett. 

 

Az engedélyezettnél nagyobb számú mulasztás esetén a növendék: 

 

 tanév végi érvényes bizonyítványt nem kaphat igazolatlan mulasztásai miatt 

 magasabb évfolyamba nem léphet, ha igazolt mulasztásai miatt az osztály előírt tananyagát 

nem végezte el. (Kérvény alapján osztályát folytathatja.) 

 

5. Fegyelmi eljárás és kártérítési felelősség 

 

Az intézmény tanulóival szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást és az ezt megelőző 

egyeztető eljárást a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 53-61. §-a szabályozza 
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VI. RÉSZ 

 

Az intézményi közösségek és kapcsolattartás formái és rendje 

 
1. A Szülői Szervezet 

 

A Köznevelési törvény 73. §-a rendelkezik a szülők közösségéről. 

Ennek alapján: az iskolában a szülők jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében 

szülői szervezetet hozhatnak létre. 

A Szülői Szervezet tagjai: minden hangszeres tanár osztályából egy szülő tagja a 

választmánynak. 

 

A szülői szervezet dönt: 

 saját működési szabályzatáról 

 tisztségviselőinek megválasztásáról 

 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri: 

 a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését 

 a pedagógiai munka eredményességét 

 tájékoztatást kérhet az iskola vezetőjétől a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely 

kérdésben. 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 4.§. (5) felhatalmazása alapján a jelen SZMSZ a Szülői 

Szervezet részére a következő jogokat biztosítja: 

 

A Szülői Szervezetnek véleményezési joga van 

 a házirend megállapításában 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

 az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 

 

2. Intézményi Tanács 

 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 73.§ (2 )-(8) pontja rendelkezik az 

Intézményi Tanács megalakulásáról és feladatáról. 

 

Az Intézményi Tanács tagjai: 

 a működtető Budavári Önkormányzat egy delegáltja 

 a Szülői Szervezet egy képviselője 

 a nevelőtestületet képviselő tanár 

 

Az Intézményi Tanács  

 székhelye azonos a zeneiskola székhelyével 
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 ügyrend alapján működik, amit az Intézményi Tanács dolgoz ki és fogad el 

 Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről 

az Intézményi Tanácsnak, amely az intézményről alkotott álláspontját megfogalmazza és 

eljuttatja a fenntartó számára. 

 

3. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: 

 

 az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, és annak 01. tankerületi 

igazgatójával 

 az iskolát működtető Budavári Önkormányzattal 

 A Fővárosi Pedagógiai Intézettel 

 Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával 

 a tanulók iskoláival (általános iskola, középiskola) 

 a kerület egyéb intézményeivel 

 a fővárosi zeneiskolákkal 

 az ország alsó-, közép-, és felsőfokú zeneoktatási intézményeivel 

 a helyi sajtóval és médiával 

 

4. Kapcsolattartási formák 

 

 írásos beszámolók, tájékoztatók (fenntartó, nevelőtestület, szülők felé) 

 különböző értekezletek (vezetőségi, tanszakvezetői, tanszaki, tagiskola-vezetői, teljes 

tantestületi értekezletek), 

 fórumok, 

 tanszaki és központi hangversenyek, 

 hangszeres bemutatók, versenyek, 

 vizsgák és szakmai konzultációk. 

 

Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit 

az intézményvezető - helyettes, a munkaközösség - vezetők és tagiskola - vezetők segítségével az 

intézményvezető fogja össze. 

A különböző kapcsolattartások konkrét időpontjait a havi körlevélben határozzuk meg. 

A növendékeket és szülőket érintő eseményeket az intézmény faliújságján ki kell függeszteni, 

valamint az iskola honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

 

5. Képviseleti jog 

 

Az intézményt az önkormányzati szervnél, hatóságoknál és minden külső szervnél az 

intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézményvezető - helyettes képviseli. 
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VII. RÉSZ 

 

 

Záró rendelkezések 

 
Közzététel, nyilvánosság, felülvizsgálat 

 

Az intézmény legfontosabb tanügyi dokumentumai: 

 

Pedagógiai Program, 

Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Házirend 

 

Az iskola ezen dokumentumai nyilvánosak. 

A könyvtárban, az iskola titkárságán, a tanári szobában, valamint a zeneiskola internetes 

honlapján hozzáférhetők növendékek, szülők, és az érdeklődők számára. 

 

Az iskola honlapjának címe: www.farkasferenc-zeneiskola.hu 

 

Az intézmény belső normáiról tájékoztatásért, ill. az értelmezéshez segítségért az 

intézményvezető-helyetteshez lehet fordulni, aki az írásban feltett kérdésekre írásban, vagy előre 

egyeztetett időpontban, szóban válaszol. 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 

szabályzatok tartalmazzák, intézményvezetői utasításokként. 

 

 

A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata nyilvánosságra hozatalának dátumától – annak visszavonásáig – érvényes. Ezzel 

egyidejűleg az intézmény előzőleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot minimum 4 évente felül kell vizsgálni, valamint ha 

jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások, vagy az intézmény vezetőjének megítélése 

ezt szükségessé teszi. 

 

http://www.farkasferenc-zeneiskola.hu/
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A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 

valamennyi alkalmazottjára és tanulójára kötelező. Megszegése esetén az intézményvezető az 

alkalmazottak esetében ráruházott munkáltatói jogkörében intézkedhet, a tanulóval szemben 

fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi eljárás indítható. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat meg kell tartani az iskolával 

jogviszonyban nem álló, külső személyeknek is. 

 

A felülvizsgált és módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület 2017. június 

26-án megismerte, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyöntetűen a benne foglaltakat elfogadta. A 

dokumentum ezen a napon hatályba lép, mivel a záró rendelkezésben említett jogszabály szerinti 

többletkötelezettség nem hárul a fenntartóra. 

 

 

 

 

Budapest, 2017. június 26. 

 

 

 

 

        ____________________________ 

Isztl-Fodor Barbara 

             intézményvezető 

 

Nyilatkozatok  

 

Az Intézményi Tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elkészítése során véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. 

 

 

 

Budapest, 2017. június 26.     ____________________________ 

         Varga Noémi 

        az Intézményi Tanács Elnöke 

 

 

A Szülői Szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és az intézményi alapdokumentumokkal 

kapcsolatos tájékoztatást megkaptuk. 

 

 

 

Budapest, 2017. június 26.     ____________________________ 

         Varga Noémi 

        az Szülői Szervezet Elnöke 
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1. sz.melléklet 
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2. sz. melléklet 

A FARKAS FERENC ZENEISKOLA 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 
 

PANASZKEZELÉS RENDJE 

Célja: a tanulót, szülőt, pedagógust, egyéb alkalmazottat érintő problémákat a legkorábbi időpontban, 

a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani. 

 

Alapvető szabályai: 

 A panaszos problémájával az érintetthez forduljon. 

 A panasz kezelését a jelzés pillanatában meg kell kezdeni. 

 A panaszosnak éreznie kell, hogy ügye nem csak neki fontos. 

 Az idő nem mindig segít, az ügyek csak néha oldják meg magukat. 

 A panasz kezelésének, a probléma feloldásának kompetenciaszintjei vannak. 

 Nem kell minden panasz feloldásának az igazgatónál kezdődnie, ill. végződnie. 

 A tipikus problémák külön figyelmet érdemelnek. 

 

Panaszkezelési eljárás: 

 A panasz jogosságának vizsgálata. 

 Jogos panasz esetén egyeztetés az érintettekkel. 

 Tanulságok megfogalmazása. 

 A szükséges intézkedések megtétele. 

 Az érintettek tájékoztatása. 

 

A közösségek és egyének egyaránt tehetnek panaszt.  

A pedagógusok és egyéb alkalmazottak a munkaközösségeken keresztül, a szülők a szülői 

szervezeten keresztül, a tanulók a szülőkön keresztül is élhetnek panasszal. 

A panasz szóban és írásban is megfogalmazható. 

 

Szintjei 

I. szint  

A szülő problémájával a főtárgy tanárt, ill. a szaktanárt keresheti meg írásban, vagy személyesen, a 

fogadóóra ideje alatt. 

A tanórákon jelentkező problémákat a főtárgy tanár, ill. a szaktanár kezeli. 

 

II. szint 

Ha a főtárgy tanár, ill. szaktanár nem kompetens a panasz kezelésében, továbbítja azt a 

munkaközösség-vezető felé. 
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III. szint 

Ha a munkaközösség-vezető nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnali hatállyal 

az igazgatóhelyettes felé, illetve amennyiben a munkaközösség-vezető nem tesz intézkedést a panasz 

kezelésére, a panaszos közvetlenül az igazgatóhelyetteshez fordulhat telefonon, vagy írásban. 

 

IV. szint  

Szükség esetén a panaszkezelés érdekében az igazgatóhelyettes jelez az igazgató felé. 

Nem megnyugtató problémakezelés esetén a tanuló, ill. a szülő az intézmény vezetőjéhez fordulhat. 

 

V. szint 

A probléma további fennállása esetén a panaszos a fenntartótól kérhet jogorvoslatot. 

 

A panaszközlés színterei: 

- fogadóórákon 

- szülői értekezleteken 

- egyéb, előre egyeztetett időpontban történő megbeszéléseken 

 

Panaszkezelési határidők: 

 Az I. és II. szinten az érintettnek a problémáról való értesülést követően, ha kompetens annak 

megoldásában, azonnal meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket, illetve továbbítani a 

következő szintre. 

 Az igazgatóhelyettes 3 napon belül köteles egyeztetni az érintettekkel, és megtenni a 

megfelelő intézkedéseket. 

 Az igazgató 15 napon belül megbeszélést kezdeményez az érintettekkel. 

 A fenntartó 30 napon belül megvizsgálja a panaszt. 

 Az igazgató, a fenntartó 30 napon belül írásban ad tájékoztatást a panasz kezeléséről. 
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Budapest, 2017. június 25.      Isztl-Fodor Barbara 

főtárgy 

tanár 

 

szaktanár 

munkaközösség-

vezető 

    

igazgatóhelyettes 

 

 

igazgató 

 

 

fenntartó 
 

Panaszkezelés 
 
 
 

I. szint 
 

    II. szint 
 

III. szint 
 

IV. szint 
 

V. szint 
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3. sz. melléklet 

 

A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Iratkezelési Szabályzata 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 

1. Az intézmény iratkezelési szervezete és az iratkezelés módja 

Az intézmény iratkezelése központilag, az intézményvezető titkárságán történik, és azt az 

intézményi titkár végzi.  

Az iratkezelés módja: hagyományos kézi iktatás.  

2. Az iratkezelés felügyelete: 

Az iratkezelés intézményen belüli felügyeletét az intézményvezető látja el. Ezt a jogkörét 

átruházhatja az általános igazgatóhelyettesre. A biztonságos iratkezelés személyi, dologi 

feltételeiről és eszközeiről az igazgató gondoskodik.  

3. A pedagógiai tárgykörű ügyintézést és iratkezelést a vezető-helyettes negyedévenként  

ellenőrzi, valamint az intézményvezető akadályoztatása esetén irányítja az iskola iratkezelését. 

 

4. Az ellenőrzés tényét az iktatókönyv soron következő rovatába kell bejegyezni.  

Az ellenőrzések során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedni kell.  

 

5. A tanügyi nyilvántartások kezelése a 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 4. számú mellékletében  

foglaltak szerint, az igazgató irányításával történik.  

 

6. Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokat a 

közoktatásról  

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklete határozza meg. Az intézmény vezeti a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/B. § (1) bekezdésének 

rendelkezése szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartást a törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörre kiterjedően.  

 

7. Az adatkezelés és - továbbítás intézményen belüli rendjét az iratkezelési szabályzat X.  

fejezete állapítja meg.  

  

 

A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Iratkezelési Szabályzata 
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II. KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE, FELBONTÁSA, 

ÉRKEZTETÉSE 

A küldemények átvétele  

1. Az intézmény részére postán vagy kézbesítő útján érkező iratokat, tértivevényeket és más 

küldeményeket, valamint az ügyfelek által közvetlenül benyújtott beadványokat az intézményi titkár 

veszi át.  

A minősített küldeményeket (ajánlott, expressz-ajánlott, távirat, csomag stb.) a posta szabályainak 

megfelelően kézbesítőkönyvvel kell átvenni.  

 

2. A személyesen benyújtott iratok átvételét, kérelemre, igazolni kell.  

Az igazolás történhet az irat másolatán, átadókönyvben vagy más egyéb módon. 

Ha az átvétel igazolását a benyújtott irat másolatán kérik, a benyújtott irat és az igazolásul 

felhasznált másolat egyezőségéről az intézményi titkárnak (vagy az irat átvevőjének) gondosan 

meg kell győződnie. 

3. Ha az irat sérült burkolattal vagy felbontottan érkezett, az intézményi titkár rávezeti a „sérülten 

érkezett”, illetőleg a „felbontva érkezett” megjegyzést, az érkezés keltezését, és aláírja azt. 

 

4. Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani: 

- a tévesen kézbesített küldeményeket, 

- a névre szóló leveleket, az iskolában működő alapítvány, az iskolaszék, iratait, a munkahelyi 

szakszervezet és más társadalmi szervezet részére érkezett leveleket, továbbá 

- azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának.  

 

5. Csak az intézményvezető által felbontható küldemények: 

- fenntartó szervtől, 

- országos hatáskörű és illetékességi szervtől érkezett küldemények. 

 

6. Soron kívül kell az intézményvezetőhöz továbbítani a fenntartótól érkezett megkereséseket, az 

intézményhez címzett idézéseket, meghívókat. 

 

7. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, 

vagy ha az nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Az intézményi titkár az irányított iratokról 

jegyzéket vesz fel. 

A küldemények felbontása és érkeztetése 

1. Fel kell bontani minden küldeményt, amelyről a boríték (csomagolás) alapján megállapítható, 

hogy nem magánjellegű. Fel kell bontani a címzett távollétében azokat a levelek is, amelyeken – 

az intézmény neve előtt vagy után – névre szóló címzés található, és feltételezhető, hogy a 

küldemény tartalma hivatalos jellegű.  
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2. A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. Az iratkezelőnek rá kell 

vezetni a téves felbontás tényét, s azt dátummal és aláírással kell ellátni. 

 

3. A felbontott küldeményeket dátumozással érkeztetni kell. Ha a küldeményt felbontás nélkül kell 

továbbítani az intézményvezetőhöz vagy más címzetthez, az érkeztetést a borítékra kell rávezetni.  

 

4. A beérkezett küldemények bontásakor ellenőrizni kell: 

- a feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát, 

- illetékköteles iratnál (bizonyítványmásodlatért benyújtott kérelemnél) az illeték lerovásának 

tényét (felragasztott illetékbélyeg). 

Az esetleges hiányt az ügyiratra fel kell jegyezni. 

5. A borítékot akkor kell az irathoz csatolni és ezt az iraton feltüntetni, ha a postára adás időpontjához 

jogkövetkezmény (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat stb.) fűződhet, valamint ha a 

feladó neve és pontos címe az iratból nem állapítható meg. 

6. Ha a küldemények felbontására az intézményi titkár jogosult, az érkeztetett küldeményeket be kell 

mutatnia az intézményvezetőnek. 

Az intézményvezető a neki bemutatott vagy általa bontott küldeményeket más vezetőre vagy az ügy 

elintézésével megbízott személyre (ügyintézőre) szignálhatja. A szignálással egyidejűleg kell 

utasítást adni az elintézés határidejére és sajátos módjára vonatkozóan is. 

 

8. Ha a megkeresés elektronikai úton érkezik, azt ki kell nyomtatni, érkeztetni, szignálásra bemutatni 

és iktatni kell.  

 

 

III. AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA 
 
 

1. Az intézménybe érkezett, illetőleg azon belül keletkezett iratokat iktatni kell. Az iktatás 

iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő sorszámos rendszerben 

történik.  

A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az érkezés napját, az iktatószámot, az 

irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot. Az irathoz az iktatással egyidejűleg csatolni 

kell az irat előzményeit.  

2. A küldeményeket a beérkezés napján – de legkésőbb az azt követő munkanapon – az igazgató 

szignálása után a beérkezés sorrendjében kell iktatni. 

Soron kívül kell iktatni a hivatalból indított ügyeket, valamint a sürgős vagy határidő kitűzésével 

érkezett küldeményt, a táviratokat, az expressz küldeményeket. 

3. A névre szóló küldemény címzettje a felbontás után köteles gondoskodni a hivatalos ügyirat 

azonnali bemutatásáról és iktatásáról.  

Az intézményvezető is visszaadja iktatásra azokat az iratokat, amelyeket saját maga intéz.  
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Az iktatókönyv 

 

1. Az iktatás céljára A.Tü. 804. r. sz.  nyomtatványszámú, hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet 

kell használni. 

 

2. Az iktatás sorszámos rendszerben történik. Az iktatókönyvben iktatószámot üresen hagyni nem 

szabad. Az iktatókönyv lapjait összeragasztani, a feljegyzett adatokat – ceruzával bejegyzett határidő 

kivételével – törölni (leragasztani, kivakarni, lefesteni, tussal, tintával, vagy bármi módon 

olvashatatlanná tenni) nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal 

úgy kell áthúzni, hogy az eredeti bejegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel 

kell igazolni.  

 

3. Téves iktatás estén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az 

érvénytelenítés ténye – az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett – kétségtelen legyen. Meg kell 

jelölni azt is, hogy a tévesen beiktatott ügyiratot mely számra iktatták át. Az érvénytelenített 

bejegyzés iktatószámára újabb ügyiratot iktatni nem lehet. 

 

4. Amennyiben az iktatott iratok száma meghaladja évenként az 1000 db-ot, minden naptári évben 

új iktatókönyvet kell megnyitni. Az iktatókönyv hitelesítése a következő:  

 

„A  ……………….(név) ……………………(cím) 200… január 1-jei hatállyal megnyitott  

iktatókönyve ....... számozott oldalt tartalmaz. 

......................................, ......... év .................hó ....... nap,  

P.H……………aláírás”.  

 

5. Az év utolsó munkanapján az iktatókönyvet az iktatással felhasznált utolsó sorszámot követően 

aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével kell lezárni az alábbiak szerint. 

„Az iktatókönyvet .............. db iktatószámmal,  ……….  utolsó iktatási számon lezártam.  

......................................, .......... év ................. hó ....... nap,   

P.H. …………...aláírás”. 

 

 

Az iktatás 

1. Az iktatószám: Az iktatás minden évben 1-gyel kezdődik.  

 

2. Iktatáskor az irat jobb felső részére kell ráírni az iktatószámot úgy, hogy ne fedje az irat szövegét.  

Ha az iktatószám nem helyezhető el a leírt módon, azt az irat hátoldalára kell ráírni.  

3. Az iraton elhelyezett iktatószám felírásával egy időben, azzal megegyezően kell bejegyezni az 

iktatókönyvbe:  
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- az iktatás sorszámát (iktatószám), 

- az iktatás idejét, 

- a beküldő nevét és ügyiratszámát, 

- az ügy tárgyát és mellékleteinek számát, 

- az elő- és utóirat korábbi iktatószámát, 

- az ügyintéző nevét, 

- az elintézés módját,  

- kezelési feljegyzéseket (csatolás, határidő, visszaérkezés stb.). 

 

Az iraton a tételszámot az ügyintéző tünteti fel. 

Az irat elintézését követő irattárba helyezéskor kell az iratra és az iktatókönyvben feljegyezni az 

irattárba helyezés keltét.  

 

4. Az irat tárgyát úgy kell meghatározni, hogy az kifejezze az ügy lényegét, és annak alapján a 

mutatózás, majd a visszakeresés elvégezhető legyen. Ha az ügy kezdeményezője állampolgár (szülő), 

a tárgy rovatban fel kell tüntetni a nevét és a lakcímét.  

5. A táviratok és telefaxok iktatása oly módon történik, hogy az értesítés szövegét a vonatkozó irathoz 

kell csatolni. Ha az ügynek még nincs írásos előzménye, a távirat vagy fax szövegét előadóívhez 

kapcsoltan kell beiktatni. Faxról fénymásolatot kell készíteni. 

 

6. Nem kell iktatni a beérkező küldemények közül az alábbi iratokat: 

- a jogkövetkezménnyel nem járó tömeges értesítéseket (meghívókat, közlönyöket, 

sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, prospektusokat, szaklapokat és folyóiratokat), 

- amelyekről nyilvántartást (pl. munkajogi nyilvántartások, gazdasági-pénzügyi jellegű 

nyilvántartások, könyvelési bizonylatok stb.) kell vezetni. 

 

Az ügyiratok átadása az ügyintézőnek és a határidős nyilvántartás 

1. A iskolatitkár az ügyintéző részére – elintézés céljából – az ügy iratait iktatószám, tárgy és az 

átvétel időpontjának feltüntetésével, valamint határidő jelölésével adja át. Az iratok visszavétele 

hasonló módon történik. 

2. A tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratokat az ügy elintézéséért felelős vezető vagy 

alkalmazott köteles haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás napjától számított 30 napon belül 

elintézni. 

3. Az oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidő 30 nap, 

amennyiben az intézményvezető más határidőt nem állapít meg. 

4. Az ügyek 30 napos – illetőleg a megállapított rövidebb – határidőben történő elintézéséért az ügy 

intézője felel. Az intézményvezető indokolt esetben az ügyintézési határidőt egy alkalommal további 

30 nappal meghosszabbíthatja. 
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5. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, illetőleg a jelenlévő érdekelt 

személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében 

történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és 

az ügyintéző aláírását. 

 

A döntéshozatal tartalmi és alaki kellékei 

1. Az intézményben keletkezett ügyiratoknak (kiadmányoknak) az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- az intézmény nevét, székhelyét, 

- az iktatószámot, 

- az ügyirat tárgyát, mellékletek darabszámát, 

- az ügyintéző nevét, 

- a címzett adatait (kimenő leveleknél) 

- az ügyintézés helyét és idejét,  

- az irat aláírójának nevét és beosztását, 

- az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

2. Amennyiben az ügyirat döntést (határozatot) tartalmaz, azt minden esetben meg kell indokolni. 

A határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, illetőleg, ha a 

döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, valamint az eljárást megindító kérelem 

benyújtására történő figyelmeztetést. 

3. Az alakszerű határozat: 

a)  fejrészének tartalma: 

- intézmény neve, címe, telefon (fax) száma, 

- ügyirat száma, tárgya, ügyintézője 

b) rendelkező rész tartalma: 

- a döntés alanyának pontos meghatározása, 

- a döntés pontos leírása, 

- az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetés c) indokolás tartalma: 

- a kérelem, beadvány tartalmának rövid összefoglalása, 

- azok a tények, bizonyítékok, megállapítások, amelyeket a döntés meghozatalánál figyelembe 

vettek, illetve nem vettek figyelembe, 

- jogszabályi – belső szabályzat, mérlegelési jogkör – hivatkozások 

d)  befejező rész tartalma: 

- keltezés, 

- aláírás, bélyegző lenyomata, 

- a határozatról értesülők megnevezése, címe. 
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4. A határozatot úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének napja 

megállapítható legyen.(tértivevényes feladás, vagy személyes átvétel) 

5. Ha az eljárást megindító kérelem benyújtását követően az intézmény igazgatója a döntést nem 

vonja vissza, illetve nem módosítja, a törvényességi kérelmet, továbbá a tanulói jogviszony 

létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati 

kérelmet a fenntartóhoz, az egyéb felülbírálati kérelmet az iskolaszékhez 8 napon belül küldi meg az 

ügyben keletkezett összes irattal együtt.  

IV. A KIADMÁNYOZÁS, AZ IRATOK POSTÁZÁSA 

A kiadmányozás 
 

1. Külső szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak a kiadmányozási joggal rendelkező vezető 

eredeti aláírásával vagy hitelesített kiadmányként lehet elküldeni. Ha a kiadmányozó eredeti 

aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt, a jobb oldalon a kiadmányozó 

nevét zárójelben, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. Az aláírás mellett az intézmény 

hivatalos bélyegzőlenyomatát szerepeltetni kell.  

2. A hitelesítést a kiadmány bal oldalán kell elvégezni. Ilyenkor a kiadmányozó nevét zárójel nélkül 

„s. k.” toldattal, valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon az iratot „A 

kiadmány hiteles” záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és 

körbélyegzővel hitelesíti. 

3. Az intézményben kiadott bélyegzőkről és az érvényes aláírásokról az iskolatitkár vezet 

nyilvántartást.  

Az iratok továbbítása, postázása (expediálás) 

1. A boríték címzését a postai előírásoknak megfelelően kell végezni.  

 

2. A postázást végző iskolatitkárnak ellenőrizni kell, hogy az aláírt, illetőleg hitelesített és 

bélyegzőlenyomattal ellátott leveleken végrehajtottak-e minden kiadói utasítást. Ellenőrizni kell, 

hogy a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után az irat másolatán fel kell jegyezni a 

továbbítást (expediálás, jelzése: exp.) és annak keltét. 

A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, 

futárszolgálat stb.). A nem postai úton történő kézbesítésnél olyan átadó könyvet kell használni, 

amelyből az irat átvételének napja megállapítható.  

3. Ajánlott levélben kell küldeni a fontos vagy nehezen pótolható iratokat és azokat a kiadmányokat, 

amelyeknek a címzetthez való eljuttatása különösen fontos. 

4. Tértivevénnyel kell elküldeni az iratot, ha átvételének időpontjához joghatás fűződik (pl. 

határozatok). 
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V. AZ IRATOK IRATTÁRBA HELYEZÉSE ÉS ŐRZÉSE 

 

1. Az irattár a biztonsági előírásoknak megfelelő külön helyiség, amelyet zárva kell tartani, oda az 

iskolatitkár és a vezetők léphetnek be.  

 

2. Az elintézett iratokat az irattári terv szerint csoportosítva irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés 

idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének 

évétől kell számítani. 

 

3. Az irattári tételszámot, az ahhoz tartozó ügyköröket és őrzési időt meghatározó irattári tervet a 

11/1994. (VI.8.) MKM r. - jelen szabályzathoz mellékletként csatolt - 4. sz. függeléke tartalmazza.  

 

4. Az elintézett ügyek iratait az alábbi záradékkal kell ellátni: „Irattárba helyezhető”, dátum, 

......................................... aláírása. 

5. Az irattárba helyezés előtt a intézményi titkár köteles az iratot átvizsgálni abból a szempontból, 

hogy az ahhoz tartozó valamennyi irat megtalálható-e. Az irattárba helyezést az iktatókönyvben fel 

kell jegyezni, és az iratot el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő iratgyűjtőbe. 

 

Iratok kiadása az irattárból 

 

1. Az irattárból iratot az intézményvezető, az igazgatóhelyettes és jóváhagyásukkal az ügyintéző 

kérhet ki iratkísérő lappal. Irattárból iratokat csak hivatalos használatra szabad kiadni. Az átvételt 

igazoló iratkikérőket az irattárban a visszaérkezésig lefűzve kell tárolni.  

 

2. Az irattárból kiadott ügyiratról is ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet – mint elismervényt – 

az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot az irattárban az ügyirat helyére kell tenni. Ugyanezt kell 

alkalmazni, ha az irat jogszabály alapján nem helyezhető irattárba. 

3. Iratokba való betekintés 

A tanulók, valamint szüleik (képviselőjük) – az adatvédelmi jogszabályok betartásával – a tanulóra 

vonatkozó iratokba betekinthetnek, azokról másolatot készíthetnek. A betekintés mások személyiségi 

jogát nem sértheti.  

4. Irat kivitele az intézményből 

Iratot az intézményből kivinni csak az intézményvezető vagy az igazgatóhelyettes engedélyével lehet. 

Az iratért felelős személy gondoskodni köteles arról, hogy az irat tartalmát illetéktelen személy ne 

ismerhesse meg.  
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5. Másolatok és másodlatok 

Az intézmény ügyeinek iratairól másolat vezetői engedéllyel adható ki. A másolat kiadása nem 

tagadható meg, ha azt a tanuló képviselője (szülő) vagy a nagykorú tanuló kéri a tanulót érintő 

ügyben. A másolatot „A másolat hiteles” felirattal, keltezéssel és a másolatot készítő aláírásával kell 

ellátni.  

Másodlatot kell kiadni az intézmény által kiállított eredeti okmányokról (bizonyítványok, oklevelek 

stb.) azok elvesztése vagy megsemmisülése esetén, az eredeti nyilvántartások, dokumentumok 

alapján.  

VI. AZ IRATOK SELEJTEZÉSE 

 

1. Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ki kell választani azokat, 

amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak szerint lejárt. A selejtezés az irattári terv 

alapján történik. 

 

2. Az iratok selejtezését az intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi.  

A tervezett iratselejtezést harminc nappal előbb be kell jelenteni az illetékes levéltárnak.  

A bejelentés az iskolatitkár feladata. A selejtezéssel járó feladatok ellátására selejtezési bizottságot 

kell létrehozni. A bizottság munkáját az iratok tartalmi jelentőségét ismerő vezető irányíthatja. Az 

iratokat azok egyenkénti elbírálásával kell selejtezni.  

3. A selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell  

- az intézmény nevét, 

- a selejtezett irattári tételeket,  

- az irattárba helyezés évét,  

- az irat mennyiségét, 

- az iratselejtezést végző személyek nevét, 

- a selejtezést ellenőrző személy nevét. 

 

4. A selejtezési jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A selejtezett 

iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltár – a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre 

vezetett – hozzájárulása alapján lehet. A selejtezés időpontját a nyilvántartás megfelelő rovatába be 

kell vezetni. A megsemmisítést az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kell végezni.  

 

VII. AZ IRATOK ÁTADÁSA A LEVÉLTÁRNAK 
 

1. Az irattári terv nem selejtezhető tételeit, illetve a történeti értékű iratokat, továbbá azokat a 

tételeket, amelyek kiselejtezéséhez az illetékes levéltár nem járult hozzá – ha a levéltár másképpen 

nem rendelkezett –, ötven év után át kell adni az illetékes levéltárnak. 
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2. A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket a nevelési-oktatási intézmény jogutód 

nélküli megszűnése esetén meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.  

VIII. ELJÁRÁS AZ INTÉZMÉNY MEGSZŰNÉSE ESETÉN 
 

1. Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait, 

továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a jogutód 

iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy 

példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 

2. Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az igazgató a fenntartó intézkedésének megfelelően 

gondoskodik az 1. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény 

irattárában elhelyezett iratainak jegyzékét – az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló 

tájékoztatást – az intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. 

 

IX. A TANÜGYI NYILVÁNTARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

Kötelező nyomtatványok és az iskolai záradékok 

1. A tanügyi nyilvántartásokat, valamint az iskola által alkalmazott záradékokat az intézmények 

működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell 

vezetni, illetve bejegyezni. 

2. Az alapfokú művészetoktatási intézmények által használt kötelező nyomtatványok 

    1.   Beírási napló* 

    2.   Tájékoztató füzet (Ellenőrző) 

    3.   Egyéni foglalkozási napló 

    4.   Csoportos foglalkozási napló 

    5.   Tantárgyfelosztás 

    6.   Összesítő kimutatás a térítési díj és tandíj befizetéséről 

    7.   Eszköz- és hangszerkölcsönzési kötelezvény 

    8.   Eszköz- és hangszernyilvántartó lap 

    9.   Javítóvizsga-jegyzőkönyv 

    10.   Jegyzőkönyv a vizsgához 

    11.   Osztályozóív a vizsgához 

    12.   Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 

    13.   Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

    14.   Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

    15.   Bizonyítványkönyv* (alapfokú művészetoktatási intézmény 

művészeti ágai – zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, szín- és bábművészet - szerint) 



  

60 
 

    16.   Törzslap külív, belív* (alapfokú művészetoktatási intézmény 

művészeti ágai – zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, szín- és bábművészet - szerint) 

      

Megjegyzés: 

 jelölt nyomtatványok csak az Oktatási Minisztérium engedélyével gyárthatók és forgalmazhatók. 

 

3. Az alapfokú művészetoktatási intézményben a szaktanár, illetve a főtárgyat oktató tanár vezeti 

- az egyéni foglalkozási naplót, 

- a csoportos foglalkozási naplót, 

- a törzslapot és  

kiállítja a bizonyítványt.  

4. Az egyéni foglalkozási napló, a csoportos foglalkozási napló őrzési helye a szaktanár, illetve a 

főtárgyat oktató tanár oktatási helyszíne. Az év közbeni ellenőrzésekre köteles az iskola központjába 

eljuttatni, majd azok alapján a tanulmányi előmenetelt a félévi és év végi bizonyítványba bejegyezni. 

A tanév végén a naplókat irattárba kell helyezni, és az irattári tervben megállapított tételszám szerinti 

csoportosításban kell őrizni.  

5. A beírási naplót az intézményi titkár kezeli, a betelt beírási napló irattárba kerül, amely nem 

selejtezhető.  

6. A törzslapokat és bizonyítványokat, valamint az üres bizonyítvány-nyomtatványokat zárt helyen 

kell elhelyezni oly módon, hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen 

hozzá.   

Az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet kell készíteni, és 

a bizonyítvány megsemmisítésre kerül. 

7. A bizonyítványokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza  

 az üres bizonyítványnyomtatványok sorszámát, 

 a kiállított és kiadott bizonyítványnyomtatvány tulajdonosának nevét, 

 a bizonyítvány kiadásának idejét, 

 az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról szóló bejegyzést.  

 

 

 

X. ADATKEZELÉSI ÉS -TOVÁBBÍTÁSI SZABÁLYOK 

 

Az alkalmazottak adatai 

 

1. Az intézmény alkalmazottairól a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében 

meghatározott adatokat lehet kezelni.  
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2. A közalkalmazottakról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. számú 

mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást kell vezetni. 

3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül közérdekű adat a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve és besorolására vonatkozó adat. Ezeket a közalkalmazott előzetes tudta és 

beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.  

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartásba az érintett minden korlátozás nélkül betekinthet. Ezt a 

szándékát elégséges közölni az alapnyilvántartás kezelőjével.  

5. A közalkalmazotti alapnyilvántartásba betekinteni, illetve abból adatot átvenni jogosult 

- a közalkalmazott felettese, 

- feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 

- fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

- munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

- a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

- a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó munkatárs feladatkörén 

belül, 

- az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és 

a munkavédelmi szerv.  

6. A közalkalmazotti alapnyilvántartást és az ahhoz tartozó adatokat az iskolatitkár kezeli a 

meghatározott adatkörrel. Biztosítja az érintettnek és a betekintési joggal rendelkezőknek az 

alapnyilvántartásba történő betekintést. Dokumentálja a betekintési jog gyakorlását. Gondoskodik az 

adatok biztonságos őrzéséről, valamint a számítógépen tárolt adatok védelméről.  

7. Az iskolatitkár az adattovábbításra érkező megkereséseknek az intézményvezető szignálása után 

tesz eleget. Az adattovábbításról szóló kiadmányt az intézményvezető írja alá.  

8. Ha valamely adat közléséhez, továbbításához az érintett beleegyezésére van szükség, a munkaügyi-

személyzeti előadó erről beszerzi az érintett írásos nyilatkozatát. Amennyiben az adat továbbításához 

az érintett nem járul hozzá, ezt a tényt közli a megkeresővel.  

 

Tanulók adatai 

 

1. A tanulók nyilvántartható adatait a közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete állapítja meg. 

A közoktatási intézmények a gyermekek, tanulók személyes adatait csak pedagógiai célból, a 

közoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, már folyamatban lévő 

büntetőeljárásban, szabálysértési eljárásban a büntethetőség és a felelősségre vonás mértékének 

megállapítása céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

2. Az adatok személyhez kötöttek, ezért az érintett személy hozzájárulása nélkül az adat közlésre csak 

az jogosult és annak részére, akit a törvény az adatkezelésre feljogosít, illetve, akihez a törvény 

alapján továbbítani lehet. Az érdemjegyek és osztályzatok személyes adatnak minősülnek. Önkéntes 

adatszolgáltatás esetén a tanulót, kiskorú esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az 
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adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kiskorú tanulónak az önkéntes adatszolgáltatásba 

történő bevonásához be kell szerezni a szülő engedélyét.  

3. Az adatok továbbítása 

Az adat továbbítására az intézmény vezetője a jogosult, felhatalmazást adhat arra, hogy az adatok 

meghatározott körét más személy, a helyettes vagy más alkalmazott továbbítsa, illetve meghatározza, 

hogy a pedagógus a tanuló adatait milyen formában közölheti a szülővel. 

Valamennyi adat továbbítható a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, 

államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére. A többi adat a Kt. 2. számú mellékletében 

felsoroltak szerint.  

- A kívülről jött írásos megkeresésre az igazgató állapítja meg, hogy az adott adat továbbítható-e 

vagy sem, illetve hogy az adott adat közléséhez szükséges-e az érintett beleegyezése vagy sem. 

- A tanulók adatait a pedagógusok a következő módon közölhetik a szülővel: 

 a tájékoztató füzetbe való bejegyzés 

 írásos értesítés (postai úton) 

 

4. Az adatok kezelése  

Az érdemjegyek és osztályzatok személyes adatnak minősülnek, ezért az azokat tanúsító okmányok 

biztonságos elhelyezéséről gondoskodni kell. Az iskolában év közben használt – tanuló adatait 

tartalmazó – naplók, begyűjtött füzetek elhelyezése zárható helyiségben vagy zárható szekrényben 

tartható. 

(A törzslapok és bizonyítványok őrzéséről a IX. fejezet rendelkezik.) 

A Kt. 2. számú mellékletben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai 

felhasználás céljára, személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.  

5. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.   

A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a 

nyilvántartásba.  

 

Záradék 
 

1. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

2. Jelen szabályzat 2016. év november hónap 8. napjával lép hatályba. 

 

 

         

 

 

Isztl-Fodor Barbara 

intézményvezető  
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1. számú függelék 

 

AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 
[A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú melléklete szerint] 

 
 

Irattári  

tétel-

szám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1.  Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés Nem 

selejtezhető 

2.  Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem 

selejtezhető 

3.  Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4.  Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, 

baleseti jegyzőkönyvek 

10 

5.  Fenntartói irányítás 10 

6.  Szakmai ellenőrzés 10 

7.  Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8.  Belső szabályzatok 10 

9.  Polgári védelem 10 

10.  Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11.  Panaszügyek 5 

Nevelési-oktatási ügyek 
12.  Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 

13.  Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók Nem 

selejtezhető 

14.  Felvétel, átvétel 20 

15.  Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 

16.  Naplók 5 

17.  Diákönkormányzat szervezése, működése 

(amennyiben van diákönkormányzat) 

5 

18.  Pedagógiai szakmai szolgáltatás, továbbképzés 5 
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19.  Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, 

működése (amennyiben van szülői munkaközösség, 

iskolaszék) 

5 

20.  Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 

ajánlások 

5 

21.  Oktatás-képzés, rendezvények szervezése 5 

22.  Vizsgajegyzőkönyvek 5 

23.  Tantárgyfelosztás 5 

24.  Kapcsolattartási ügyek 5 

25.  Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 

26.  Művészeti alapvizsga és záróvizsga dolgozatai 2 

Gazdasági ügyek 
27.  Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, 

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi 

engedélyek 

Határidő 

nélküli 

28.   Társadalombiztosítás 50 

29.   Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, 

vagyonnyilvántartás, selejtezés 

10 

30.   Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, 

könyvelési bizonylatok 

5 

31.   A műhely (a művészeti ág megjelölésével) 

üzemeltetése 

5 

32.   A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési 

díjak 

5 
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2. számú függelék 

Általános fogalmak, értelmező rendelkezések  

A szabályzat alkalmazása során az iratkezelés fogalmi körébe tartozik: 

Beadvány: valamely szervhez érkező hagyományos vagy elektronikus irat, amely rendeltetésszerűen 

a szervnél vagy személynél marad. 

Csatolás: a nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különböző iratok átmeneti jellegű 

összekapcsolása. 

Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában rögzített – 

elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. 

Előadói ív: olyan ügyviteli irat, amely az ügy intézésével kapcsolatos tartalmi és formai (alaki) 

információkat, adatokat tartalmaz, s amely a hozzászerelt iratokkal ügyirat-darabot vagy ügyiratot 

képez. Az előadói ív két vagy több lapból állhat.  

Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány 

beérkezésének keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az érkeztető képernyőrovatokat; 

alkalmazása csak osztott iratkezelésben indokolt. 

Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az 

ügyintézési munkafolyamat során. 

Gyűjtőív: a több más szervhez és/vagy szervezeti egységhez intézett megkeresésre beérkező 

válaszokat – külön új iktatószám adása nélkül – együttesen nyilvántartó ív, amely az ügyirat részét 

képezi, abban van elhelyezve; a gyűjtőív tartalmazza az alap(kezdő)irat iktatószámát, tárgyát, továbbá 

a rovatokat a beérkező válaszok sorszámainak, a beküldők iktatószámainak (azaz az idegen 

iktatószámoknak) a beérkezés keltének nyilvántartására. 

Gyűjtőszám: az az iktatási sorszám, amely alatt a több más szervhez és/vagy szervezeti egységhez 

intézett megkeresésre beérkező válaszokat – külön iktatás nélkül – a beérkezés ideje szerinti 

folyószámmal ellátottan, az ügyiratban lévő gyűjtőíven tartják nyilván; a gyűjtőszámként használt 

iktatószámot az iktatókönyv kezelési feljegyzések rovatában jelölni kell. 

Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás 

alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve a saját keletkeztetésű iratot iktatószámmal látják 

el, és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait; elektronikus irat esetében 

az iktató képernyő rovatait töltik ki. 

Iktatókönyv: a szerv rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá intézett és 

megőrzött) ügyviteli iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására 

szolgáló, folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként hitelesítetten megnyitott és lezárt 

iratnyilvántartó könyv, amely készülhet elektronikus adathordozón is. 

Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat – a megjelentetés szándékával 

készült könyvjellegű kézirat kivételével –, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy 

tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és 

bármely eljárással keletkezett. 
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Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és selejtezhetőség szempontjából 

történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra 

bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység. 

Iratkezelési szabályzat: a szerv írásbeli ügyintézésére vonatkozó szabályok összessége, amely a szerv 

szervezeti és működési szabályzata figyelembevételével készül, s amelynek mellékletét képezi az 

irattári terv. 

Irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére 

alkalmas helyiség. 

Irattári anyag: a szerv működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen az 

irattárába tartozó iratok összessége. 

Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának 

alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben 

iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez 

igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok 

ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának 

határidejét. 

Irattári tételszám (jel): az ügy típusát, ágazati hovatartozását, továbbá az irat selejtezhetőség szerinti 

csoportosítását mutatja, egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is. 

Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szerv a működése során 

keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, 

kezelését és őrzését végzi. 

Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással 

ellátott, lepecsételt irat. 

Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet 

jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra 

jogosult részéről („K” betűjellel). 

Kiadmányozó: a szerv/szervezet vezetője részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, 

akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása. 

Közfeladatot ellátó szerv: állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy. 

Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot 

ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott. 

Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett, illetve 

küldött elektronikus irat. 

Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát véleményezését (javítását, 

tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt helyettesítő 

számítástechnikai művelet. 

Levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és 

rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. 
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Levéltári anyag: levéltári anyagnak kell tekinteni a gazdasági, társadalmi, jogi, tudományos, oktatási, 

nevelési, kulturális vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű iratokat, kép- és 

hangfelvételeket. Nem tekintendők levéltári anyagnak a megjelentetés szándékával készült könyv 

jellegű kéziratok. A nevelési-oktatási intézményekben levéltári anyagnak számítanak az irattári terv 

nem selejtezhető tételei közé tartozó iratok, valamint azok, amelyek kiselejtezéséhez az illetékes 

levéltár nem járult hozzá. 

Másodlat: a több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első 

példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít. 

Másolat: valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amely hasonmás (szöveg- és 

formahű), egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) iratmásolat lehet. 

Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól. 

Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - elválasztható. 

Mutatókönyv: betűsoros nyilvántartás, amely az iratokat név, tárgy és cím szerint tartja nyilván.  

Mutatózás: a nyilvántartási munkának az iktatást követő szakasza, célja: az irat iktatószámának 

megállapítása a visszakeresésnél. (Az ügyiratokat a gyors visszakeresés érdekében több szempontból, 

külön-külön is mutatózni kell.) 

Osztott iktatás: a központi irodában, de belső szervezeti egységenként, vagy a belső szervezeti egység 

önállóan, saját iktatókönyvvel, illetve elektronikusan történő iktatás. 

Selejtezés: az iratoknak az irattári tervben szereplő, őrzési idő lejártát követően történő 

megsemmisítésének előkészítése. 

Sorszámos iktatás: Egyszerű iktatási módszer; az iktatást minden év elején egyes sorszámmal kell 

elkezdeni, és a számsorban folyamatosan kell haladni. A beérkezett iratra adandó válasz mindig 

ugyanazt a számot kapja.  

Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló adathordozó 

(mágnesszalag, hajlékony- és merevlemez, CD stb.), amely az adatok nyilvántartását, azonosítását, 

kezelését és visszakeresését biztosítja. 

Szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) végleges 

jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell. (Az iratok 

összekapcsolását elektronikus iktatás esetén is értelemszerűen jelölni kell.) 

Szerv: jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

Szignálás: az ügyben intézkedni, eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző kijelölése az 

ügyben kiadmányozni jogosult részéről, akinek hatáskörébe tartozik az elintézéssel kapcsolatos 

esetleges külön utasítás kiadása, az ügy kiadmányozása. 

Ügyintézés: valamely szerv vagy személy működésével, illetve tevékenységével kapcsolatban 

keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki) kezelési, szóbeli 

és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége. 

Ügyintéző: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet döntésre 

előkészíti. 

Ügyirat: a szerv rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező irat, amely az ügy 

valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat tartalmazza. 
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Ügykör: a szerv vagy személy hatásköre és illetékessége által meghatározott, összetartozó vagy 

hasonló egyedi ügyek összessége, csoportja. 

Ügyvitel: a szerv folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek 

(mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit, a 

szolgáltatások teljesítését foglalja magában. 
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4. sz.melléklet 

A Budapest I. Kerületi 

Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Könyvtárhasználati Szabályzata 

 

1. A könyvtár működése 

 

Az iskolai könyvtár a zeneiskola székhelyén működik (1016 Bp., Lisznyai u. 40-42.). Az erre 

a célra kialakított helyiségben található szekrények szakkönyvek, kották, hanganyagok, hangszerek 

elhelyezésére alkalmasak. 

 

A könyvtári állományért és a könyvtárban használatos eszközökért az intézményvezető által 

megbízott személy, a mindenkori könyvtáros felel. 

 

Mivel a könyvtár tanteremként is funkcionál, kulcsa a portán található. 

A könyvtárban tanító kollégák a könyvtáros távollétében nem jogosultak a dokumentumok 

kölcsönzésére, és a tanítási órák alatt felelnek az állomány, illetve a számítástechnikai eszközök 

védelméért. 

 

Az iskolai könyv-, kotta-, zeneműtár az iskolai nevelő – oktató munka hatékonyságát, a 

korszerű szemléltetést szolgálja. 

A könyvtár-eszköztár állományának tartalmaznia kell a nevelési-oktatási tervek által előírt 

eszközöket: ajánlott kottákat és zeneműveket, szakkönyveket, lexikonokat, szótárakat. 

A könyvtár állományába bekerült dokumentumokat számítógépes nyilvántartás tárja fel. 

Az állomány nyilvántartása, védelme, illetve a selejtezés a 3/1975.(VII.17.) KM-PM 

rendeletnek megfelelően történik. 

A könyvtár-eszköztár állományának gyarapításáról, nyilvántartásáról a könyvtáros 

gondoskodik. Beleegyezése nélkül az állományba dokumentum nem kerülhet. 

A könyvtáros tájékoztatást ad a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról, a gyűjtött 

dokumentumokról.  
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2. A könyvtár használati rendje 

 

 A könyvtárnak tagjai lehetnek - térítési díj nélkül - az iskola pedagógusai, dolgozói. 

 A nyitva tartás rendje: az éves munkatervben meghatározott időpontokban az érdeklődők 

rendelkezésére áll. 

 A könyvtár nyitvatartási ideje jól látható helyeken, a könyvtár ajtaján, a folyosón és a tanári 

szobában olvasható. 

 A könyvtár nyitvatartási ideje alatt a kották, könyvek, CD-, DVD- és videó-felvételek 

kölcsönözhetőek. 

 Az irodában a kollégák rendelkezésére áll egy fénymásoló-gép, a kották fénymásolását 

szigorú feltételeit azonban az 1999. évi LXXVI. törvény szabja meg. 

 Kölcsönzési idő: 1 tanév 

 A könyvtárból kikölcsönzött dokumentumokat a pedagógus tanév végén, az egyeztetéskor 

köteles hiánytalanul és épségben visszaszolgáltatni, további használat igénye esetén is 

bemutatni. Aki a kölcsönzési határidőket nem tartja be, kizárhatóvá teszi önmagát a 

könyvtárhasználók köréből. 

 Az elveszett, vagy vissza nem szolgáltatott könyvtári tulajdonú dokumentumokat folyó 

kereskedelmi áron kell megtéríteni. 

 

 

A nyitva tartás rendje: 

 

 

Hétfő:    9:30 – 12:30 

Kedd:  10:00 – 12:00 

Szerda: 10:00 – 13:00 

Csütörtök:   9:30 – 12:30 

Péntek: 10:00 – 13:00 

 

 

A könyvtár nyitva tartásán túl érkező különleges igényeket, kéréseket írásban lehet leadni a 

könyvtárosnak. 
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3. Hangszer-, eszköztár használati rendje 

 

 Az iskolai felszerelések, hangszerek nyilvántartásáért az intézményvezető által megbízott 

személy – könyvtáros - felel. 

 A tanulók számára kötelezvény ellenében kölcsönzünk hangszert, szülői felelősségvállalással.  

 A tanévben kikölcsönzött hangszereket a növendék, ill. pedagógus tanév végén köteles 

hiánytalanul és épségben visszahozni, bemutatni. 

 

 

 

Budapest, 2016. november 8.     Isztl-Fodor Barbara 

           intézményvezető 


