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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az intézmény iratkezelési szervezete és az iratkezelés módja 

Az intézmény iratkezelése központilag, az igazgató titkárságán történik, és azt az intézményi 

titkár végzi.  

Az iratkezelés módja: hagyományos kézi iktatás, valamint elektronikus 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 pedagógiai vezető-helyettes 

negyedévenként ellenőrzi, s erről jelentést készít az intézményvezető részére, 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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 1. számú mellékletében 

foglaltak szerint, az intézményvezető irányításával történik.  

 

 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

7. 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 

elektronikusan, a Poszeidon rendszerben történik.  

A beérkezett iratokon fel kell tüntetni 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 –a beérkezés 

sorrendjében kell iktatni. 

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

kitűzésével érkezett küldeményt. 

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. 

 

Az ügyiratok átadása az ügyintézőnek és a határidős nyilvántartás 

 

1. A intézményi titkár 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.  

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

személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében  
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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, telefonszáma, 

- 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 intézményi titkár vezet 

nyilvántartást.  

Az iratok továbbítása, postázása  

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

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

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

hogy a mellékleteket csatolták-e.  

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 

intézményi titkár 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 

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. - jelen szabályzathoz mellékletként csatolt - 1. sz. függeléke 

tartalmazza.  

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

hogy az ahhoz tartozó valamennyi irat megtalálható-e. 

 

Iratok kiadása az irattárból 

 

1. Az irattárból iratot az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes és jóváhagyásukkal az 

ügyintéző kérhet ki. Irattárból iratokat csak hivatalos használatra szabad kiadni.  

 

2. 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.  

 

3. Irat kivitele az intézményből 

Iratot az intézményből kivinni csak az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettes 

engedélyével lehet. Az iratért felelős személy gondoskodni köteles arról, hogy az irat tartalmát 

illetéktelen személy ne ismerhesse meg.  

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.  
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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 intézményvezető rendeli el és ellenőrzi.  

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

A bejelentés az intézményi titkár 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. 

2. A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket a nevelési-oktatási intézmény jogutód 

nélküli megszűnése esetén meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.  
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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 igazgatója 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 

- Beírási napló 

- Eszköz- és hangszernyilvántartó lap 

- Javítóvizsga-jegyzőkönyv 

- Jegyzőkönyv a vizsgához 

- Eszköz- és hangszerkölcsönzési kötelezvény 

- Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 

- Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

- Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

- Bizonyítványkönyv* (alapfokú művészetoktatási intézmény 

művészeti ágai – zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, szín- és bábművészet - szerint) 

- Osztályozóív a vizsgához 

- Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 

- Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

- Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

- Bizonyítványkönyv* (alapfokú művészetoktatási intézmény 

művészeti ágai – zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, szín- és bábművészet - szerint) 
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Megjegyzés: 

• jelölt nyomtatványok csak az Oktatási Minisztérium engedélyével gyárthatók és 

forgalmazhatók. 
 

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

a KRÉTA rendszerben a tanuló haladását, majd tanév végén elkészíti a törzslapot, mely 

nyomtatásra kerül, valamint kiállítja a bizonyítványt.  

 

4. A tanév végén a kinyomtatott törzslapokat az 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 intézményvezető, 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.  
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Záradék 
 

1. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

 

2. Jelen szabályzat 2021. év szeptember hónap 1. napjával lép hatályba. 

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 30. 

 

 

 

 

…………………………. 

intézményvezető 
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1. számú függelék 

 

AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 

[A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. 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 20 

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 
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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 

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.  Gyermek és ifjúságvédelem 3 

25.  Tanulók dolgozatai, témazárói, 

vizsgadolgozatai 

1 

26.  Művészeti alapvizsga és záróvizsga dolgozatai 1 

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

épülettervrajzok, helyszínrajzok, 

használatbavételi engedélyek 

Határidő 

nélküli 

28.   Társadalombiztosítás 50 

29.   Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, 

vagyonnyilvántartás, selejtezés 

10 
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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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