
1 

 

                                                     

 

 

 

 

 

             

             

             

      

Luther Márton Evangélikus Kollégium 

 

 

 

 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 



2 

 

Tartalomjegyzék 

 

1. BEVEZETÉS ........................................................................................................................................... 6  

1.1. Általános információk ............................................................................................................................ 6 

       1.1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma ..................................................................... 6 

       1.1.2.. A szervezeti működési szabályzat hatálya, hatálybalépése ......................................................... 6 

1.2. A szervezeti működési szabályzat jogszabályi és egyéb dokumentációs alapja .................................... 6 

1.3. A szervezeti működési szabályzat jóváhagyása, legitimációja .............................................................. 7 

2. KOLLÉGIUMI ALAPADATOK .......................................................................................................... 7 

2.1. A kollégium neve, alapító okirata .......................................................................................................... 7 

2.2.A kollégium feladata ................................................................................................................  .............. 7 

2.3. A kollégium alaptevékenysége ................................................................................................  .............. 7 

2.4 A kollégiumi tevékenységek szakfeladat száma, megnevezése ...............................................  .............. 7 

3. MŰKÖDÉSI REND ................................................................................................................................ 8  

3.1 A kollégium törvényes működését  meghatározó alapvető és egyéb dokumentumok ............................ 8 

      3.1.1. Alapító okirat ................................................................................................................................. 9 

      3.1.2. Szervezeti és működési szabályzat ................................................................................................ 9 

      3.1.3. Pedagógiai program ....................................................................................................................... 9 

      3.1.4. Házirend ........................................................................................................................................ 9 

      3.1.5. Esélyegyenlőségi terv .................................................................................................................... 9 

      3.1.6. Az éves munkaterv ........................................................................................................................ 9 

3.2. A kollégium nyilvános dokumentumai .................................................................................................. 9 

3.3. A különös közzétételi listán szereplő adatok .......................................................................................... 9 

3.4. A kollégium egyéb kötelezettségei ....................................................................................................... 10 

3.5. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje ............................ 10 

4. A KOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI ............................................................... 10 

4.1.A kollégium, mint önálló jogi személy ................................................................................................. 10 

4.2 A kollégium költségvetési és zárszámadási kötelezettsége, gazdálkodással kapcsolatos jogköre ........ 10  

4.3. A kollégium gazdálkodási feladatainak ellátása ................................................................................... 10 

4.4. A konyha szervezeti egysége ............................................................................................................... 11 

5. A KOLLÉGIUM IRÁNYÍTÁSA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ..................................................... 11 

5.1. Az igazgatótanács ................................................................................................................................. 11 

      5.1.1.Az igazgatótanács jogállása .......................................................................................................... 11 

      5.1.2.Az igazgatótanács tagjai ............................................................................................................... 11 

      5.1.3. Az igazgatótanács feladata és hatásköre ...................................................................................... 11 

5.2 A kollégium szervezeti felépítése .......................................................................................................... 12 

5.3 Az igazgató ............................................................................................................................................ 12 

      5.3.1. A vezetői alkalmasság feltételei .................................................................................................. 13 

      5.3.2. Az igazgató feladata és hatásköre ................................................................................................ 13 

      5.3.3.Az igazgató által átadott feladat- és hatáskörök ........................................................................... 14 

      5.3.4. Igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend ..................................................... 14 

6. AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE ............ 14 

6.1.Gazdaságvezető ..................................................................................................................................... 14 

      6.1.1.Gazdaságvezető feladata .............................................................................................................. 15 

      6.1.2. A gazdaságvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend ...................................... 15 

6.2. Munkaközösség-vezető nevelőtanár ..................................................................................................... 15 

      6.2.1. Munkaközösség-vezető nevelőtanár feladata .............................................................................. 15 

      6.2.2. A munkaközösség-vezető nevelőtanár akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend ...... 15 

6.3. Kollégiumtitkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős ............................................................................ 16 

      6.3.1. Kollégiumtitkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata ..................................................... 16 



3 

 

      6.3.2. A Kollégiumtitkár, gyermek és ifjúságvéd. felelős akadályoztatása esetén érvényes 

helyettesítési rend ...................................................................................................................... 16 

7. A KOLLÉGIUM EGYÉB DOLGOZÓINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE ............................... 16 

7.1. Pedagógusok ......................................................................................................................................... 16 

       7.1.1. A pedagógusok feladatai ............................................................................................................ 16 

       7.1.2. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos rendelkezések ..................................................... 17 

       7.1.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje ...................................................................... 17 

7..2. Élelmezésvezető .................................................................................................................................. 18 

      7.2.1. Az élelmezésvezető feladata........................................................................................................ 18 

      7.2.2. Az élelmezésvezető munkarendjével kapcsolatos rendelkezések ............................................... 19 

      7.2.3. Az  élelmezésvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend .................................. 19 

7.3. Gazdasági ügyintéző, gondnok ............................................................................................................. 19 

      7.3.1. A gazdasági ügyintéző, gondnok feladata ................................................................................... 19 

      7.3.2. A gazdasági ügyintéző és gondnok munkarendjével kapcsolatos rendelkezések.................. …..19 

      7.3.3. A gazdasági ügyintéző, gondnok akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend .............. 19 

7.4. Gazdasági asszisztens ........................................................................................................................... 19 

      7.4.1. A gazdasági asszisztens feladata ................................................................................................. 19 

      7.4.2. A gazdasági asszisztens munkarendjével kapcsolatos rendelkezések ................................... …..19 

      7.4.3. A gazdasági asszisztens akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend  ............................ 19 

7.5. Technikai és konyhai dolgozók ............................................................................................................ 19 

      7.5.1. A technikai és konyhai dolgozók munkarendjével kapcsolatos rendelkezések….. ..................... 20 

      7.5.2. Konyhai dolgozók ....................................................................................................................... 20 

      7.5.3. Technikai dolgozók ..................................................................................................................... 20 

      7.5.4 Házmester ..................................................................................................................................... 20 

8. A KOLLÉGIUM MUNKARENDJE…. .............................................................................................. 20 

8.1. Munkaköri leírás................................................................................................................................... 20 

9. A  KOLLÉGIUM KAPCSOLATAI  A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE …… . 21 

9.1. Kollégiumi közösségek ........................................................................................................................ 21    

       9.1 1.  Alkalmazotti közösség .............................................................................................................. 21   

             9.1.1.1. A vezetők és az alkalmazotti közösséggel történő kapcsolattartás formája ...................... 21   

       9.1.2.  Kollégium tanács ....................................................................................................................... 21 

9.1.2.1. Kollégium tanács tagjai ................................................................................................... 21 

9.1.2.2. Kollégium tanács feladata ............................................................................................... 21 

9.1.2.3. A kollégium tanáccsal történő kapcsolattartás formája……………………….  22 

      9.1.3.  Nevelőtestület ( nevelőtanárok munkaközössége) ..................................................................... 22 

             9.1.3.1. A nevelőtestület ( nevelőtanárok munkaközössége) feladata és hatásköre ....................... 22 

             9.1.3.2. A nevelőtestület  feladat körébe tartozó ügyek átruházása, a feladat ellátásával  megbízott 

beszámolásának módja   ............................................................................................................... 23 

             9.1.3.3. A nevelőtestülettel ( a nevelőtanárok munkaközössége) való kapcsolattartás formája ..... 23 

      9.1.4. Szülő munkaközösség ................................................................................................................. 23 

             9.1.4.1. A kollégiumi szülői munkaközösség működése ................................................................ 23 

             9.1.4.2. A szülői munkaközösség véleményezési jogköre ............................................................. 23 

             9.1.4.3. A kollégiumi vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formája   ........ 24 

      9.1.5. Diákönkormányzat ...................................................................................................................... 24 

            9.1.5.1. A diákönkormányzat működése ......................................................................................... 24 

            9.1.5.2. A diákönkormányzat véleményezési jogköre ..................................................................... 24 

            9.1.5.3. A kollégiumi vezetők és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formája, rendje ...... 25 



4 

 

9.2.  A  kollégium külső kapcsolatai  .......................................................................................................... 25 

      9.2.1. Intézményi tanács ........................................................................................................................ 25 

      9.2.2. Kapcsolattartás szülőkkel, tájékoztatásának formái.................................... .............. ..................25 

      9.2.3. Evangélikus társintézményekkel való kapcsolattartás ................................................................. 25 

      9.2.4. A Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezettel, valamint Nyíregyháza környéki 

                Gyülekezetekkel és felsőbb egyházi szervezetekkel tartott kapcsolatai ....................... ………...26 

      9.2.5. Kapcsolattartás a megyei, városi kollégiumokkal, oktatási vezetői szintekkel és 

 a kollégiumi munkaközösséggel és szövetséggel .......................................................... …….…26 

9.2.6.Kapcsolattartás a ped. szakmai, gyermekjóléti szolgálattal, ill. egészségügyi Szolgáltatóval .....  27 

10.  A TANULÓKKAL ÉS ÜGYEIKNEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS  SZABÁLYOK… . 27 

10.1. A tanulók felvétele...………………………………………………..…………… ..................... ……27 

10.2. A tanulók joga, kötelessége……………..……………………………………… .................... ……..27 

10.3. A tanulói hiányzás igazolása…………..…………………………………………… .................... …28 

10.4. A tanuló által előállított termék, dolog alkotás vagyoni jogára vonatkozó……..…. ..................... ....28 

10.5. A mindennapi testedzés formái…...….......………………………………………… .................... …28 

10.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai…… .................... …………...29 

10.7. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai……… .................... ..……….....29 

10.8. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje……………...……… .................... ………….31 

11.  KOLLÉGIUMI  RENDSZABÁLYOK……………………………………………… ................ .…31 

11.1. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők………………………..…………….. ..................... .31 

11.2. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend…. ..................... .......32 

11.3.A kollégiumban tartózkodás rendje………..…………………………………………. ..................... .32 

11.4. Kollégiumi védő-óvó előírások………………..……………………………………. .................... ...33 

11.4.1. A kollégium dolgozóinak feladatai a tanuló és gyermekbaleset megelőzésével... .................... .33 

       11.4.2. Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló balesetek esetén……………………… .................. ..34 

11.5. Az ünnepélyek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával ………… ..................... ….….34 

11.6. A kollégium tulajdonát képező digitális és egyéb ritka technikai eszközök…… .................... ...…...35 

11.7. Gyermek és ifjúságvédelem……………………………………………… ..................... ……...…....36 

12. A SPIRITUÁLIS NEVELÉS SZABÁLYOZÁSA ...............................................................  ... ….....36 

13. BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG .........................................................  ... …….36 

14. A KOLLÉGIUMBAN VÉGEZHETŐ REKLÁMTEVÉKENYSÉG. ...............................  ... …….36 

15 KÖNYVTÁR SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ...........................................  ............ 37 

15.1 Könyvtárra vonatkozó adatok ................................................................................................  ............ 37 

15.1.1. Azonosító adatok ...........................................................................................................  ............ 37 

15.1.2. Könyvtár fenntartása, működési rendje, felügyelete és szakmai irányítása ..................  ............ 37 

15.2. A könyvtár gazdálkodása ......................................................................................................  ............ 37 

15.3. Könyvtár tárgyi és személyi feltételei ...................................................................................  ............ 38 

     15.3.1. Könyvtár tárgyi feltételei ...............................................................................................  ............ 38 

     15.3.2. Könyvtár személyi feltételei ..........................................................................................  ............ 38 

      15.3.2.1. Könyvtáros munkaköri feladatai ...............................................................................  ............ 38 

      15.3.2.2. Könyvtáros munkaideje .............................................................................................  ............ 39 

15.4. A kollégiumi könyvtár feladatai  ...........................................................................................  ............ 39 

15.4.1 A kollégiumi könyvtár alapfeladatai ..............................................................................  ............ 39 

15.4.2.A kollégiumi könyvtár kiegészítő feladatai ....................................................................  ............ 39 

15.5 A könyvtár gyűjtőköre ............................................................................................................  ............ 40 

15.5.1. kézikönyvtári állomány .................................................................................................  ............ 40 

15.5.2. Szépirodalom .................................................................................................................  ............ 40 

15.5.3. Pedagógiai gyűjtemény .................................................................................................  ............ 40 

15.5.4 Ismeretközlő irodalom ....................................................................................................  ............ 41 



5 

 

15.6. Gyűjtemény szervezés ...........................................................................................................  ............ 41 

15.6.1. Gyarapítás .....................................................................................................................  ............ 41 

15.6.1.1 A beszerzés forrásai ..................................................................................................  ............ 41 

15.6.1.1.1 Vétel ....................................................................................................................  ............ 41 

15.6.1.1.2 Ajándék ...............................................................................................................  ............ 41 

15.6.1.2. A dokumentumok állományba vétele ......................................................................  ............ 41 

15.6.2. Állományapasztás..........................................................................................................  ............ 41 

15.6.3. A könyvtár állományvédelme .......................................................................................  ............ 42 

15.6.3.1. Az állomány ellenőrzése ..........................................................................................  ............ 42 

15.6.3.2. Az állomány fizikai védelme ...................................................................................  ............ 43 

15.6.4. Kölcsönzési nyilvántartás ..............................................................................................  ............ 43 

15.7. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása letétek ..............................................................  ............ 43 

15.8. A kollégiumi könyvtár szolgáltatásai ....................................................................................  ............ 43 

15.8.1. Helyben használat .........................................................................................................  ............ 43 

15.8.2. Kölcsönzés ....................................................................................................................  ............ 43 

15.8.3. Számítógép, projektor használata. .................................................................................  ............ 43 

15.8.4. A könyvtári házirend .....................................................................................................  ............ 44 

15.8.4.1.Könyvtárhasználati szabályzat, Házirend .................................................................  ............ 44 

15.9. A Luther Márton Kollégium könyvtárának katalógusszerkesztési szabályzata ....................  ............ 44 

15.9.1. A könyvtári állomány feltárása .....................................................................................  ............ 44 

15.9.2. A dokumentum leírás szabályai ....................................................................................  ............ 44 

15.9.3. Osztályozás ...................................................................................................................  ............ 45 

15.9.4. Raktári jelzetek ..............................................................................................................  ............ 45 

15.9.5.A kollégium könyvtár katalógusai .................................................................................  ............ 45 

16. A KOLLÉGIUM BÉLYEGZŐINEK LENYOMATA ........................................................  ... …….46 

17. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK………………………………………………………… ...........  .... ........48 

     17.1 A szabályzat kihirdetése ....................................................................................................  ... …….48 

     17.2. A szervezeti működési szabályzat módosítása .................................................................  ... …….48 

     17.3. A szervezeti működési szabályzat melléklete ..................................................................  ... …….48 

     17.4. A szervezeti működési szabályzat függelékei ..................................................................  ... …….48 

     17.5 Egyéb rendelkezések .........................................................................................................  ... …….48 

LEGITIMÁCIÓ ...........................................................................................................................  ... …….49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Bevezetés 

1.1 Általános információk 

1.1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma  

A Luther Márton Evangélikus Kollégium működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a hatályos állami és 

egyházi jogszabályokra illetve intézményi keretmegállapodásra és az oktatási intézmények közötti 

együttműködési megállapodásra épül 

 A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Luther Márton Evangélikus Kollégium szervezeti 

felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal 

más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-

csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét 

tartalmazza. 

1.1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, hatályba lépése 

Szervezeti működési szabályzat időbeli hatálya, hatálybalépése: 

A szervezeti működési szabályzat a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba, és határozatlan időre szól. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző 2014. október 21-én a 71/2014. (X.21) sz.  nevelési-

oktatási bizottsági határozata alapján hatályba lépett szervezeti és működési szabályzata. 

Jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek személyi hatálya kiterjed  az intézmény 

valamennyi munkavállalójára és tanulójára.  

1.2. A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi és egyéb dokumentációs alapja 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről 

 229/2012.(VIII.28.)Korm. rendelet a Nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról 

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

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 32/2008 (XI.24) OKM rendelet 

 A Magyarországi Evangélikus Egyház Törvényei.  Az Egyház Intézményeiről és Egyesületeiről 

szóló 2005. évi VIII. törvény 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 A Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és a 249/2000 XII. korm. rendelet 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 Az 1992. évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról 

 A 138/1992./IX.8/ Korm. Rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 

Végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

 A Munkatörvénykönyv rendelkezései 

 Intézményi Keretmegállapodás 

 Nyíregyházi Oktatási Intézmények együttműködése 
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1.3. A szervezeti működési szabályzat jóváhagyása, legitimációja 

Jelen szabályzatot a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményezi, majd a nevelőtestület 

értekezleten elfogadja és az igazgató az Igazgatótanács elé terjeszti. Az igazgatótanács véleményezése után, 

végül a fenntartó hagyja jóvá.  

2. Kollégiumi alapadatok 

2.1 A kollégium neve, alapító okirata 

Az intézmény neve:     Luther Márton Evangélikus Kollégium (továbbiakban: Kollégium) 

Székhelye:                    4400 Nyíregyháza Iskola út 2 szám 

A kollégium jogállása:   önállóan gazdálkodó jogi személy 

A kollégium képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által kinevezett igazgató látja el. 

A kollégium alapítója, fenntartója és felügyeleti szerve:  

                                            Magyarországi Evangélikus Egyház 

                                            1085 Budapest Üllői út 24 szám 

A kollégium alapító okiratának kelte:   

2013. 07. 18. 

A kollégium alapításának időpontja:      

1992. 07. 01. 

A kollégium nyilvántartási száma:     

MEE-10023/2012 

A kollégium OM. azonosítója:         

040593 

A kollégium szakmai irányítója:  

                                           A Magyarországi Evangélikus Egyház  

                                           Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya   

                                           és az Evangélikus Pedagógiai Központ 

A kollégium felett törvényességi felügyeletet gyakorol: 

                                            A Magyarországi Evangélikus Egyház  

                                           Országos Presbitériuma   

2.2 A kollégium feladata:  

 a tanulókat biblikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá nevelni, 

 az evangélikus tanulókat lehetőleg az egyház öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá nevelni, 

 a más felekezetű tanulókat az evangélikus egyház megbecsülésére és a lelkiismereti szabadság 

tiszteletben tartásával a lehetőségekhez képest saját egyházuk segítségével nevelni, 

 a tanulókat felkészíteni az önálló keresztyén életre. 

 A tanulók hitbeli és személyiségbeli fejlődésének biztosítása a tudás gyarapításával, a kreativitás 

fejlesztésével, a közösségi élet szervezésével.        

2.3  A kollégium alaptevékenysége:     

                                                              Kollégiumi ellátás 

2.4. A Kollégiumi  tevékenységek alapító okirat szerinti felsorolása: 

 85.59 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 

   855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 
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   855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  

 55.20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely -  szolgáltatás  

    552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

 56.29. Egyéb vendéglátás 

    562920 Egyéb vendéglátás 

    562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

    562917 Munkahelyi étkeztetés 

 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 81.10 Építmény üzemeltetés 

 82.30 Rendezvényszervezés 

 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 86.90 Egyéb humán -  egészségügyi ellátás 

    869042 Ifjúság – egészségügyi gondozás  

 89.05 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása 

    890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 

 91.01. Könyvtári, levéltári tevékenység 

    910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

    940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek  

 94.91 Egyházi tevékenység 

3. Működési rend 

3.1. A kollégium törvényes működését meghatározó alapvető és egyéb dokumentumok: 

A kollégium törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 Alapító okirat, 

 Pedagógiai Program,(továbbiakban Ped.Pr.) 

 Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) és mellékletei, 

 Házirend, 

 Munkaterv 

 Az intézmény tervezhető működésének, ellenőrzésének részenként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

 egyéb belső szabályzatok. 

 Esélyegyenlőségi Terv. 

1. Táblázat: 

 

Dokumentum 

megnevezése 

Készíti Elfogadja, 

véleményezi 

Véleményezési jogot 

gyakorol 

Elfogadja, 

egyetért és 

felterjeszti 

Elfogadja/ 

jóváhagyja 

Szakértői 

vélemény 

Alapító Okirat Fenntartó    Fenntartó  

Szervezeti Működési 

Szabályzat igazgató 

nevelő-

testület 

Szülői Munkaközösség 

DÖK 

igazgató-

tanács Fenntartó Fenntartó 

Pedagógiai program nevelő-

testület 

nevelő-

testület 

Szülői Munkaközösség 

DÖK 

igazgató-

tanács Fenntartó Fenntartó 

Házirend 

igazgató 

nevelő-

testület 

Szülői munkaközösség 

DÖK 

igazgató-

tanács Fenntartó Fenntartó 

Esélyegyenlőségi terv 

igazgató 

nevelő-

testület 

Szülői munkaközösség, 

DÖK 

igazgató-

tanács Fenntartó Fenntartó 
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3.1.1. Az alapító okirat 

Az alapító okirat tartalmazza a kollégium legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény 

nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.  Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve – 

szükség esetén – módosítja. 

3.1.2. Szervezeti és működési szabályzat 

A szervezeti működési szabályzat célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek a Luther Márton Evangélikus Kollégiumban. A szervezeti működési szabályzatot az 

igazgató készíti és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé 

3.1.3. A pedagógiai program 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-

oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a 

Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

3.1.4. Házirend 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, a kollégium munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Kollégiumunk 

házi rendje olyan alapdokumentum, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az 

intézmény törvényes működését és zökkenőmentes nevelő oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott 

közösségi életet biztosítják.  

3.1.5. Esélyegyenlőségi terv 
A Luther Márton Evangélikus Kollégium esélyegyenlőségi intézkedési tervének általános céljai a 

halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyerekek, az oktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen 

hozzáférésének csökkentése, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, 

továbbtanulási arányuk növelése, valamint az esetleges diszkrimináció visszaszorítása. 

3.1.6. Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv a kollégium hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe 

vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok 

megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök 

és a határidők megjelölésével. A kollégium éves munkatervét a munkaközösség vezető és az igazgató 

készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, 

ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.  

3.2. A kollégium nyilvános dokumentumai 
A kollégium pedagógiai programja, éves munkaterve, szervezeti és működési szabályzata, alapító okirata, 

esélyegyenlőségi terve és házirendje nyilvános dokumentumok, melyekről az érdeklődők tájékoztatást 

kérhetnek az intézmény igazgatójától és nevelőtanáraitól munkanapokon 8-16 óráig. A fenti 

dokumentumok egy-egy példányban az alábbi helyeken érhetők el: 

 az intézmény fenntartójánál, 

 a kollégium belső irattárában, 

 az igazgatói irodában, 

 a kollégium könyvtárában, 

 a kollégium honlapján. 

 a nevelőtanári szobában 

3.3. A különös közzétételi listán szereplő adatok 
A kollégium az alábbi adatokat a különös közzétételi listán az interneten közzéteszi: 

 Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 Szabadidős foglalkozások köre 

 Kollégiumi tanév helyi rendje (ütemterv) 

 Kollégiumi csoportok száma, csoportlétszámok 
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3.4 A kollégium egyéb kötelezettségei 
A kollégium köteles vezetni a számára előirt statisztikai nyilvántartásokat, valamint a tanulói 

nyilvántartásokat, s azokat a fenntartó rendelkezésére bocsátani. Köteles a tanulók munkáját és saját 

tevékenységét a jogszabályok szerint dokumentálni. 

3.5. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

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

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott 

fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag a kollégium igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok 

hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-i és február 1-i pedagógus és tanulói listát. 

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

aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

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

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá a kollégium titkári számítógépén egy külön e célra 

létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés joga az informatikai rendszerben korlátozva 

van, ahhoz kizárólag a kollégium igazgatója és az általa felhatalmazott személyek (a kollégiumtitkár és 

rendszergazda ) férhetnek hozzá. 

4. A kollégium  gazdálkodásának jellemzői 

4.1. A kollégium, mint önálló jogi személy 

A kollégium az anyagi eszközeivel, önálló felelősséggel és elszámolási kötelezettséggel gazdálkodó jogi 

személy. Az ingatlan és ingó vagyon tárgyaival a fenntartó irányításával és az igazgatótanács 

ellenőrzésével maga rendelkezik 

4.2 A kollégium költségvetési és zárszámadási kötelezettsége, gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

A kollégium évente köteles elkészíteni a munkatervét, költségvetését és zárszámadását. Az éves 

munkatervet az igazgató és a munkaközösség-vezető készíti el,  a nevelőtestület véleményezi az 

igazgatótanács fogadja el, a fenntartó hagyja jóvá. A költségvetést és a zárszámadást az igazgatótanács 

megtárgyalja, véleményezi és azt jóváhagyásra a fenntartó egyházi testületnek előterjeszti. A jóváhagyott 

költségvetés alapján a kollégium a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait a székhelyén látja el, a 

köznevelési törvény és a kollégiumra vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint a kollégium 

igazgatójának vezetői felelőssége mellett. 

4.3 A kollégium gazdálkodási feladatainak ellátása 

A kollégium gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. Az intézmény 

önálló költségvetési gazdálkodást folytat.  Az intézmény igazgatójának döntése és a munkavállalók 

munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintéző a térítési díjak beszedésére, a 

házipénztár kezelésére, míg a pedagógusok szakmai teljesítés igazolására jogosultak. A kollégium 

igazgatója utalványozási joggal rendelkezik, ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési 

jogával élve aláírásával igazolja, hogy gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez 

szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  
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A gazdaságvezető a gazdálkodással kapcsolatos szerződések, azok teljesítésének igazolása, a költségvetés 

végrehajtása ügyeiben az intézmény képviselőjeként járhat el.   

4.4 A konyha szervezeti egysége 

A kollégium saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető. A 

hozzá tartozó szervezeti egység jelenlegi létszáma hat fő. A konyha szervezeti egységének feladata a 

tanulók, dolgozók és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása, a 

konyhai szolgáltatásunkat igénybe vevő más iskolák, számára az étkezés biztosítása, az étel kiszállítása. 

Feladata továbbá az étlap összeállítása, a havi elszámolások lebonyolítása, az élelmiszer-szállítási 

szerződések előkészítése. 

Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el a költségvetési szerv képviselőjeként: a konyha 

szervezeti egység munkájának szervezése, a szállítókkal történő kapcsolattartás, a szállított áru 

megrendelése és átvétele, a konyhai hulladék elszállításának megszervezése, a közegészségügyi feltételek 

biztosítása. A konyhai szolgáltatások külső megrendelő számára történő kiajánlása, illetve a megrendelés 

elfogadása előtt köteles egyeztetni az intézmény igazgatójával és gazdasági vezetőjével. 

5. A kollégium irányítása, szervezeti felépítése 

5.1. Az igazgatótanács 

5.1.1. Az igazgatótanács jogállása: 

 A kollégium közvetlenül irányító szervezete az igazgatótanács, melynek tagjait a fenntartó 

egyházi önkormányzat presbitériuma választja határozott időre, hat évre. 

 Az igazgatótanácsi tagokat a kiküldő szervek választják meg úgy, hogy az igazgatótanács 

névsorát jóváhagyásra a presbitérium ülésén még a régi igazgatótanács mandátumának lejárta 

előtt kell felterjeszteni.  

5.1.2. Az igazgatótanács tagjai: 

Az igazgatótanács tagjainak létszáma 11 fő, az alábbiak szerint: 

 Fenntartó testület:         2 fő    {2005. évi. VIII. tv.11. § (2)} 

 Intézmény vezetője:     1 fő     {2005. évi. VIII. tv.11. § (1)} 

 Intézmény lelkésze:       1 fő    {2005. évi. VIII. tv…67 § (2) 11. § (2)} 

 Gazdasági vezető:        1 fő     {2005. évi. VIII. tv.11. § (1)} 

 Egyházkerület:             1 fő     {2005. évi. IV. tv.  82. § a )} 

 Egyházmegye:             1 fő     {2005. évi. IV. tv. 47. § b)} 

 Területileg illetékes gyülekezet:  1 fő  {2005. évi. VIII. tv.11. § (5)} 

 Intézmény pedagógusai:    1 fő  {2005. évi. VIII. tv. 58. § (2) b)} 

 Szülők képviselete:      1 fő  {2005. évi. VIII. tv.11. § (2) c)} 

 Diákok által választott tanár:   1 fő  {2005. évi. VIII. tv.11. § (2) d)} 

5.1.3.  Az igazgatótanács feladata és hatásköre: 

 Gyakorolja a fenntartó által ráruházott jogokat az intézmény felett. 

 Az intézményvezető megbízásánál lefolytatja a pályázati eljárást. A vezető személyét illetően 

javaslattevő jogköre van. 

 Az intézmény pedagógiai programját, szervezeti működési szabályzatát, házirendjét, éves 

munkatervét, esélyegyenlőségi tervét egyetértő javaslatával felterjeszti, a fenntartó egyház 

Országos Nevelési és Oktatási Bizottsága felé. 

 Megtárgyalja és véleményezi az intézmény éves – az országos egyházi gazdasági vezetéssel 

egyeztetett – költségvetését, zárszámadását, s azt jóváhagyásra előterjeszti a fenntartó egyházi 

önkormányzatnak. 
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 Az intézmény személyi ügyeiben (álláshelyek kiírása, pályázatok, kinevezések, bérügyek stb.) 

egyetértési jogköre van. 

 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó nevelő munkát, különös tekintettel a Magyarországi 

Evangélikus Egyház közoktatási intézményeinek „ Az Egyház Intézményeiről és Egyesületeiről” 

szóló 2005. évi VIII. törvény 56. §(1) bekezdésében meghatározott céljaira. 

 Segíti az intézményt az igényes nevelő munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében, 

fejlesztésében. 

 Kezdeményezheti az intézményi struktúra átalakítását, fejlesztését, ehhez megteremti a 

feltételeket. 

 Képviseli az intézmény érdekeit a fenntartó egyházi önkormányzati testület és az országos 

egyházi főhatóság előtt. 

 Támogatja a kollégium külső kapcsolatainak kialakítását. 

 Másodfokon dönt az intézmény dolgozóinak fegyelmi ügyeiben. 

 Kivizsgálja az intézményvezetői vagy nevelőtestületi döntésekkel kapcsolatos panaszokat, és 

állást foglal ezekben az ügyekben. 

 Rendszeresen tájékoztatja a megbízó egyházi önkormányzati testületet az intézmény helyzetéről. 

Az igazgatótanács munkájáról beszámolót készít. 

5.2 A  kollégium szervezeti felépítése: 

 

                            Magyarországi Evangélikus Egyház 

 

Intézményi Lelkész               igazgató 

 

    mmuunnkkaakköözzöösssséégg  vveezzeettőő        kkoollllééggiiuummttiittkkáárr,,                          ggaazzddaassáággii  vveezzeettőő              áállttaalláánnooss  iiggaazzggaattóó  hheellyyeetttteess  

            ppeeddaaggóógguuss                                                ggyyeerrmmeekk  ééss    

                                                                                              iiffjjúússáággvvééddeellmmii  ffeelleellőőss                                        

  

                                                                                                                                                      

            GGaazzddaassáággii    GGaazzddaassáággii  üüggyyiinnttéézzőő,,    éélleellmmeezzééssvveezzeettőő  

ccssooppoorrttvveezzeettőő                                                                                            aasssszziisszztteennss    ggoonnddnnookk  

nneevveellőőttaannáárrookk                                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            ttaakkaarrííttóókk                                        kkoonnyyhhaaii  ddoollggoozzóókk  

                                                                                                                                                            kkaarrbbaannttaarrttóó  

                                                                                                                                                            ppoorrttááss  

                                                                                                                                                            hháázzmmeesstteerr                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                  

5.3.  Az igazgató 

Az igazgató a kollégium élén álló felelős vezető, akit – a Köznevelési törvény előírásai szerint – a 

Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma nevez ki, gondoskodik az intézmény szakszerű 

és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az 

intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.  

Az igazgató magasabb vezető beosztásúnak minősül, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, az 

igazgatótanács valamint a kollégium belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 
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A munkakör nyilvános pályázat útján tölthető be. A pályázatot az egyházi közoktatási intézményekről és 

a hitoktatásról szóló törvénynek megfelelően kell kiírni. 

5.3.1. A vezetői alkalmasság feltételei: 

 evangélikus vallású pedagógus, konfirmált, aki az egyházközségi tagság feltételeinek legalább 5 

éve megfelel, egyházának hűséges tagja, aki munkáját hosszabb ideje kiemelkedően végzi, 

erkölcsileg feddhetetlen, magánélete rendezett, vezetői képességekkel rendelkezik, 

 képesítése megfelel az általa vezetett intézményben, a szaktárgyában a legmagasabb évfolyamra 

előírt képesítési feltételeknek, 

 éves pedagógusi illetve felsőoktatási intézményben oktatói munkakörben szerzett gyakorlattal 

rendelkezik, 

 pályázhat evangélikus lelkész, legalább 5 éves hitoktatói és / vagy hittudományi egyetemi oktatói 

gyakorlattal. 

 Az igazgatói megbízás határozott időre, öt tanévre szól. 

 Az igazgató felett a munkáltatói jogot az Országos Presbitérium gyakorolja.  

 Pedagógus vezető esetében a megbízással a kollégium határozatlan időre alkalmazott,  rendes 

pedagógusa lesz. 

 Az igazgató első megbízatásakor hivatali esküt tesz. 

5.3.2. Az igazgató feladata és hatásköre: 

 Az igazgató felelőssége, hogy az általa vezetett kollégium az egyház törvényei szerint, erkölcsi 

értékrendjének szellemében az Alkotmány és a törvények alapján működjék. 

 Felelősséggel tartozik a kollégium működésére vonatkozó törvényes előírások, rendeletek 

megtartásáért, az ügykezelés pontosságáért. 

 Az alkalmazottak foglalkoztatására élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 

 Felelősséggel tartozik a kollégium vagyonának gondos kezeléséért, a rendelkezésre bocsátott 

pénzeszközök takarékos és célszerű felhasználásáért az alábbiak szerint: 

 éves költségvetés: feladatok meghatározása, előirányzatok kialakítása, 

 költségvetési előirányzatok terhére kötelezettség vállalások /utalványozás/, 

 éves belső ellenőrzési terv készítése, ennek a munkatervbe történő beépítése, 

 pénzügyi, anyaggazdálkodási, vagyonvédelmi feladatok  ellenőrzése, 

 éves felújítási, karbantartási programok kialakítása, 

 leltározási és selejtezési bizottságok összeállítása. 

 A gazdasági vezetővel közösen elkészíti a költségvetést és zárszámadást, amelyet az 

igazgatótanáccsal és a nevelőtestülettel véleményeztet. 

 Biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket. 

 Felelősséggel tartozik a kollégium rendjéért, a növendékek keresztyén szellemű neveléséért, a 

pedagógiai program megvalósításáért. 

 Felel a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. 

 Felel a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, valamint a tanuló- 

és gyerekbalesetek megelőzéséért. 

 Megszervezi a tanulók egészségügyi ellátásának rendjét. 

 Irányítja a tantestületet, illetve az intézmény összes dolgozóját 

 a nevelőmunkát irányítja és ellenőrzi 

 előkészíti és ellenőrzi a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, és azok végrehajtását. 

 Dönt a tanulók felvételéről a nevelőtestülettel egyetértésben. 

 Dönt a szakszerűséget segítő külső szolgáltatások igénybevételéről. 
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 Munkáltatói jogot gyakorol a kollégium dolgozói felett, egyben a dolgozók elsőfokú fegyelmi 

hatósága. 

 Felelősséggel tartozik a kollégium fenntartójának, mint munkáltatójának. 

 Elkészíti az éves munkatervet, melyet elfogadásra az igazgatótanács elé terjeszt. 

 Kidolgozza az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát gondoskodik a Pedagógiai 

program, a házirend és a napirend elkészítéséről,  

 Rendkívüli szünetet rendel el járvány, természeti csapás, vagy elháríthatatlan ok miatt, ha az 

lehetetlenné teszi az intézmény működését. 

5.3.3 Az igazgató által átadott feladat- és hatáskörök 

Az igazgató a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. 

 a gazdaságvezető számára – a szóbeli egyeztetést követően – az élelmiszerszállítási szerződések 

megkötését, a terembérleti és más bérleti szerződések megkötését, 

 a gazdaságvezető számára a gazdasági és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének 

megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 

 Az igazgató jogosult a kollégium hivatalos képviseletére. Meghatározott ügyekben ezt a jogkörét 

esetenként a gazdaságvezetőre átruházhatja.  

5.3.4 Az igazgató akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti, 

és veszi át a jogokat. 

Minden vezető tartós távolléte esetén az alábbi helyettesítési rend érvényes: 

 főszolgálatos nevelő helyettesíti az azonnali döntést igénylő pedagógiai kérdésekben.  

 gazdasági vezető és a megbízott munkaközösség-vezető pedagógus az intézmény képviseletében 

helyettesíti, valamint a számlák feletti aláírási joggal rendelkezik.  

 beérkező postákat a gazdasági vezető, az ő távollétében, pedig az igazgató által megbízott 

nevelőtanár bontja fel, és teszi meg az esetleges azonnali intézkedéseket. 

6. A igazgató közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 általános igazgatóhelyettes 

 gazdaságvezető 

 munkaközösség-vezető nevelőtanár 

 kollégiumtitkár és gyermek és ifjúságvédelmi felelős. 

 
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető 

közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak 

közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 

6.1 Gazdaságvezető 

Az igazgató nevezi ki az igazgató tanáccsal egyetértésben a kollégium gazdaságvezetőjét, aki vezető 

beosztásúnak minősül.  

A gazdaságvezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a 

munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. A gazdasági iroda dolgozóinak  és a technikai 
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dolgozók munkáját a gazdaságvezető irányítja. A gazdaságvezető feladat- és hatásköre kiterjed az 

intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére, az irányítása 

alá tartozó dolgozók szabadságolásának engedélyezésére, az élelmiszer-szállítási szerződések megkötésére, 

az intézmény megbízási és egyéb bérleti szerződéseinek megkötésére, azok ellenőrzésére. 

6.1.1. Gazdaságvezető feladata: 

 a kollégium gazdálkodásának felügyelete, kiemelten a költségvetés tartalmának megfelelően, 

 az éves költségvetés elkészítése az igazgatóval egyetértésben, 

 a zárszámadás elkészítése, 

 elkészíti és karbantartja az SZMSZ mellékletét képező gazdálkodással összefüggő szabályzatokat 

(pénzkezelési, leltározási, selejtezési, bizonylati, számviteli)  

 a konyha tevékenységének ellenőrzése gazdasági, ügyviteli szempontból, 

 beszámolási kötelezettsége van az igazgató felé, 

 az összes cégszerűen aláírandó dokumentum egyik aláírója (átutalások, jelentések, statisztikák), 

 Irányítja a bérbesorolásokat, átsorolásokat, illetve értesítéseket a jogszabályok szerinti 

illetményváltozásokat. Az igazgatóval közösen elkészíti az újonnan belépők munkaszerződését, 

illetve a távozók munkaviszony megszüntetésével összefüggő iratait, 

 irányítja az intézményi leltározást, selejtezést, 

 a gazdasági iratok kezelését, felügyeli ezen iratok szakszerű tárolását, 

 közreműködik pályázatok kidolgozásában, figyelemmel kíséri azok megvalósulását, illetve a 

pénzügyi teljesítéseket, 

 irányítja és ellenőrzi a gazdasági ügyintéző, és gazdasági asszisztens munkáját, 

 gazdasági év elején belső ellenőrzési tervet készít, melyet az év folyamán lebonyolít, 

 fenntartói, NAV, ÁSZ, és egyéb pénzügyi ellenőrzések anyagát előkészíti.  

 közreműködik a saját vezetése alatt álló megüresedett álláshelyek pályáztatásában, a pályázati 

eljárás lefolytatásában, 

 részt vesz az igazgatótanács munkájában, 

 további részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

6.1.2. A gazdasági vezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend  

A gazdasági vezetőt távollétében: 

 Az igazgató és a gazdasági ügyintéző helyettesíti. 

 A számla feletti aláírási jogot az aláírási joggal rendelkező pedagógus és az igazgató  együtt látja 

el. 

6.2. munkaközösség-vezető nevelőtanár 

A munkaközösség-vezető nevelőtanár a munkaköri leírás, a munkatervben megfogalmazottak továbbá az 

igazgató utasításai szerint végzi munkáját. A munkatervben megfogalmazottak szerint részt  vesz  a 

pedagógiai munkában. Ellenőrzési, kapcsolattartási, szervezési pedagógiai feladatait az igazgató közvetlen 

irányításával végzi. 

6.2.1. A munkaközösség-vezető nevelőtanár feladata 

Részletes ellenőrzési, kapcsolattartási, szervezési, pedagógiai feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

6.2.2. A munkaközösség-vezető nevelőtanár akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend  

A munkaközösség-vezető nevelőtanárt távollétében: 

Az igazgató által megbízott pedagógus helyettesíti. 
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6.3. Kollégiumi titkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

Az igazgató kettős munkakörben foglalkoztatott közvetlen munkatársa. Munkáját az aktuális törvényi 

szabályozásnak megfelelően, az adódó helyzetek megoldására törekedve végzi. 

6.3.1. Kollégiumi titkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata 

 A kollégium dolgozóival kapcsolatos adminisztrációs, ügyviteli, munkaügyi feladatok ellátása, 

 A kollégium tanulóival kapcsolatos adminisztrációs, ügyviteli feladatok ellátása, 

 A kollégium irattárának kezelése, 

 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

 További részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

6.3.2. Kollégiumi titkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős akadályoztatása esetén érvényes 

helyettesítési rend  

A kollégiumi titkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelőst távollétében 

 Adminisztrációs ügyekben a gazdasági ügyintéző, 

 Gyermek és ifjúságvédelmi ügyekben a munkaközösség-vezető nevelőtanár helyettesíti. 

7. A kollégium egyéb dolgozóinak feladat- és hatásköre  

7.1. Pedagógusok  

 A pedagógus munkakör betölthető: 

 főállású munkaviszonyban határozatlan és határozott idejű teljes- és részfoglalkoztatás 

munkaviszonyban; 

 határozott időre alkalmazott kinevezéssel (helyettes pedagógus) 

 óraadói- vagy egyéb megbízással. 

Főállású pedagógusi állás nyilvános pályázat útján tölthető be, melyről a nevelőtestület véleményének 

meghallgatása után az igazgató dönt. A pedagógusok képesítési feltételeit a mindenkor érvényben lévő 

oktatási törvény írja elő.  

Amennyiben tanévközben megüresedett álláshely keletkezik, úgy a megfelelő munkaerő beállításáról az 

intézőbizottság dönt. Döntését igazgatótanács elé terjeszti a következő ülésen.  

A pedagógusok felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.  

Pedagógusnak evangélikus vagy református vallású, elkötelezett keresztyén, erkölcsileg feddhetetlen, 

egyházához hű jelöltet lehet megválasztani, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel és alkalmas a 

munkakör ellátására. Ha nincs megfelelő evangélikus vagy református jelentkező, úgy megfelelő 

minősítésű más vallású pedagógus is felvehető, ha vállalja a kollégium szellemiségét és értékrendjét. Az 

intézmény határozatlan időre kinevezett pedagógusa hivatali esküt tesz. 

7.1.1. A pedagógusok feladatai 

 a pedagógiai program és az éves munkaterv alapján munkatervet készítenek, megtervezik 

csoportjuk havi feladatait, és nyilvántartják, hogy mely tanuló milyen kötelező és milyen 

szabadon választott foglalkozásokon vesz részt a szigorúan vett tanulmányi feladataikon kívül, 

minden foglalkozást illetve ügyeletet megfelelő módon dokumentálni az erre rendszeresített 

nyomtatványokon. 

 Félévkor és évvégén írásban beszámolnak a csoport tanulmányi eredményéről és fegyelmi 

helyzetéről, a tanulók helyzetéről. 
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Az alábbi feladatok a nevelőtanárok számára kötelezőek: 

 szilenciumi foglalkozások, csoportfoglalkozások és érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozás 

tartása 

 éves foglalkozási terv készítése 

 12 órás főszolgálat ellátása 

 éjszakai ügyelet és készenlét 

 korrepetálások tartása elsősorban szaktárgyának megfelelően 

 a nevelő munkával kapcsolatos értekezleteken való részvétel (helyi és intézményen kívüli) 

 kapcsolattartás a tanuló szüleivel, osztályfőnökével 

 évente legalább két szülői értekezleten való részvétel  

 az érvényben lévő jogszabályok és helyi megállapodásoknak megfelelő adminisztratív és 

szervezési feladatok elvégzése 

 kollégiumon kívüli csoportos programok, kirándulások szervezése, 

 a kollégisták családi körülményeinek megismerése, 

 pályázatok készítése 

 továbbképzésen való részvétel 

 étkezési nyilvántartás vezetése 

 a tanulók takarítási rend beosztása  

 sportfoglalkozások szervezése 

 könyvtárosi teendők ellátása (munkaköri leírás alapján) 

 a diákmozgalmat segítő tevékenység (munkaköri leírás alapján) 

 munka- és tűzvédelmi tevékenység (munkaköri leírás alapján) 

 a Kollégium rendezvényein való részvétel 

 munkaszüneti napon (vasárnap) és ünnepnapon a visszaérkező diákok felügyelete 

7.1.2. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos rendelkezések 

A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket részletesen e szabályzat 1 számú : a Luther 

Márton Evangélikus Kollégium Munkaügyi Szabályzata tartalmazza. 

 7.1.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok 

végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató és a 

munkaközösség-vezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres 

és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. 

A pedagógiai nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének feladatai: 

 biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, 

 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 

munkavégzéséről, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény oktató és nevelő munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

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

meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő - oktató munka belső ellenőrzése során: 

 A pedagógusok munkafegyelme. 

 A csoportfoglalkozások, szakköri foglalkozások pontos megtartása. 

 A nevelő - oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága. 
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 A tanterem/csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja. 

 A nevelő- gyermek kapcsolat, a gyerek személyiségének tiszteletben tartása. 

 A nevelő és oktató munka színvonala a tanítás-nevelés során. Ezen belül különösen: 

   előzetes felkészülés, tervezés. 

 A tanulók munkája és magatartása, valamint pedagógus egyénisége, magatartása a tanulók 

ellenőrzése a csoportfoglalkozásokon. 

7.2. Élelmezésvezető 

Az igazgató nevezi ki. Közvetlen felettese a gazdasági vezető. Teljes körű anyagi felelősséggel tartozik az 

élelmiszerraktárak készleteiért, valamint a raktárakban és konyhában lévő eszközökért és gépekért. 

7.2.1. Az élelmezésvezető feladata  

 Gondoskodik az élelmezés dokumentációjának elkészítéséről, felel a konyha jogszerű 

működéséért 

 Kidolgozza és működteti a konyha minőségbiztosítási rendszerét (HACCP). 

 További feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

 

A kollégiumi munka szakterületenkénti értékelése 

Az értékelt területek Akik értékelik 
Az értékelés 

rendszeressége 
Az értékelés formája 

az ütemterv program időarányos 

megvalósulása 
igazgató félévente szóban 

éves csoportfoglalkozási terv 

megvalósulása 

igazgató, 

munkaközösség-vezető 
félévente írásban 

tanulmányi munka, szilenciumokon, 

kötelező foglalkozásokon való 

részvétel, hiányzások, közösségi 

munka, magatartás, szorgalom 

igazgató 

foglalkozásvezető, 

csoportnevelő,  

folyamatosan, 

félévente egyszer 

félévkor szóban, év 

végén statisztika és 

írásbeli összegzés, 

félévkor problémás 

esetben, év végén 

minden esetben  

kiemelkedő tanulmányi,, művészeti és 

sporteredmények, a kötelező 

foglalkozásokon való munka, 

kollégiumi és/vagy 

csoportrendezvények 

igazgató 

foglalkozásvezető, 

patronáló tanár, 

csoportnevelő,  

félévenként 

írásban; a csoport-

közösség és a kollégium 

közössége előtt szóban 

munkaközösség munkája 
igazgató munkaközösség-

vezető 
havonta szóban, írásban 

a nem pedagógus dolgozók munkája igazgató félévente szóban, írásban 

a kollégiumi munka körülményei 
igazgató, 

munkaközösség-vezető 

havonta és 

alkalomszerűen 
szóban  

diákmozgalom 

igazgató 

diákmozgalmat segítő 

tanár, csoportnevelő,  

félévenként 

 a kollégium közössége 

és DÖK vezetőség előtt 

szóban 

diákmozgalmat segítő tanár 
igazgató 

 DÖK 
évente szóban 

az ifjúságvédelmi felelős tevékenysége igazgató csoportnevelők félévente szóban 

a könyvtáros munkája igazgató évente szóban 
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 7.2.2. Az élelmezésvezető munkarendjével kapcsolatos rendelkezések 

Az élelmezésvezető munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket részletesen e szabályzat 1. számú 

függeléke: „A Luther Márton Evangélikus Kollégium munkaügyi rendelkezése” tartalmazza. 

7.2.3. Az élelmezésvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

Az élelmezésvezetőt távollétében 

 A konyhai vezető szakács és döntést igénylő helyzetekben a gazdaságvezető helyettesíti 

7.3. Gazdasági ügyintéző, gondnok 

A gazdaságvezető kettős munkakörben foglalkoztatott közvetlen munkatársa. Munkáját az aktuális 

törvényi szabályozásnak megfelelően, az adódó helyzetek megoldására törekedve végzi 

7.3.1. A gazdasági ügyintéző, gondnok feladata 

 a gazdaságvezető irányításával ellátja a gazdasági, ügyviteli feladatokat, 

 kezeli a kollégium házipénztárát, és azért teljes anyagi felelősséggel tartozik, 

 nyilvántartja és ütemezi a szállásigényeket, 

 felügyeli a kollégium technikai, műszaki állapotát, intézkedést tesz a kártérítésekre, javításokra, 

 a technikai dolgozókat irányítja, 

 további részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

7.3.2. A gazdasági ügyintéző és gondnok munkarendjével kapcsolatos rendelkezések 

A gazdasági ügyintéző, gondnok munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket részletesen e szabályzat 1. 

számú függeléke: „ A Luther Márton Evangélikus Kollégium munkaügyi rendelkezése” tartalmazza. 

7.3.3. A gazdasági ügyintéző, gondnok akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

A gazdasági ügyintéző, gondnokot távollétében 

 gazdasági ügyekben a gazdaságvezető, 

 egyéb esetekben a kollégiumtitkár, gyermek és ifjúság védelmi felelős helyettesíti. 

7.4. Gazdasági asszisztens  

Munkáját heti 10 órában, az aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően, a gazdaságvezető közvetlen 

irányítása mellett végzi.  

7.4.1. A gazdasági asszisztens feladata 

 Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos analitikai és számítógépes adminisztratív feladatok ellátása 

 A dolgozói és tanulói étkezési számlák kiállítása 

 A normatíva elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatás 

 További részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza 

 7.4.2. A gazdasági asszisztens munkarendjével kapcsolatos rendelkezések 

A gazdasági asszisztens munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket részletesen e szabályzat 1. számú 

függeléke: „ A Luther Márton Evangélikus Kollégium munkaügyi rendelkezése” tartalmazza. 

7.4.3. A gazdasági asszisztens akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend  

A gazdasági asszisztenst távollétében 

a kollégiumtitkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős helyettesíti. 

7.5. Technikai és konyhai dolgozók 

A kollégium működését konyhai és technikai dolgozók segítik. 
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7.5.1. A technikai és konyhai dolgozók munkarendjével kapcsolatos rendelkezések 

A technikai és konyhai dolgozók munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket részletesen e 

szabályzat 1. számú függeléke: „ A Luther Márton Evangélikus Kollégium munkaügyi 

rendelkezése” tartalmazza. 

7.5.2. Konyhai dolgozók 

A konyha szervezeti egységének dolgozói:  

 két szakácsnő, 

 konyhai kisegítő 

Munkájukat az élelmezés vezető közvetlen irányítása mellett végzik. 

Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 

7.5.3. Technikai dolgozók 

Munkájukat a gazdasági ügyintéző, gondnok közvetlen irányítása mellett végzik. Részletes 

feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 

 3 takarítónő,  

 1 karbantartó, élelmiszerszállító (részmunkaidős),  

 2 portás,  

7.5.4. Házmester  

Feladata:  

 Az udvar illetve a kollégiumhoz tartozó utca részlegek takarítása a szerződésnek 

megfelelően.  

 Kötelessége a kollégium zárása és nyitása, a riasztó kezelése,  

 az állandó itt tartózkodás, ha a kollégium nem üzemel.  

 A házmester és a karbantartó elhárítja a kisebb hibákat, az intézmény működésének 

feltételeit biztosítják. 

8. A Kollégium munkarendje 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium valamennyi dolgozójának kapcsolatos rendelkezéseket 

részletesen e szabályzat 1. számú függeléke: „ A Luther Márton Evangélikus Kollégium 

munkaügyi rendelkezése” tartalmazza. 

 8.1. Munkaköri leírás-minták 

A munkakörök szerinti tevékenység egyfajta munkamegosztást feltételez. A munkamegosztás 

során biztosítani kell a nevelő feladatok végrehajtásában résztvevők együttműködését, meg kell 

valósítani közöttük az összhangot. A munkamegosztás véglegesen és szervezetten a munkaköri 

leírások révén valósul meg. 

A munkaköri leírás a munkakörre, a munkakör ellátására vonatkozó jellemző és lényeges 

feltételeket, ismereteket, előírásokat tartalmazza. Kollégiumunkban minden munkavállalónak 

névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet, az alkalmazást követő néhány 

napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja.  

A munkaköri leírás szerepe, hogy: 

 ebben fogalmazódik meg, a dolgozótól az adott munkakörre vonatkozó elvárások,  
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 a dolgozó a munkaköri leírásban foglaltak megismerésével, megértésével és 

tudomásulvételével (aláírásával) vállal kötelezettséget munkakörének ellátására. 

 A munkakör a konkrét tevékenység meghatározása, amely magában foglalja:  

 a szakképzettséget 

 és a beosztást. 

 A munkakörben a munkáltató és a munkavállaló munkaszerződés keretében állapodik meg. 

A Luther Márton Evangélikus Kollégiumban foglalkozatott  dolgozók munkaköri leírás mintáját 

részletesen e szabályzat 1. számú függeléke: „ A Luther Márton Evangélikus Kollégium 

munkaügyi rendelkezése” tartalmazza. 

9. A kollégium kapcsolatai, a kapcsolattartás formái és rendje 

9.1. Kollégiumi közösségek /R. 4.§ (1) e)/ 

A kollégiumi közösségek egymás közötti kapcsolattartásának formája a kollégiumi tanácsülések 

és dolgozói értekezletek.   

9.1 1. Alkalmazotti közösség 

A kollégium valamennyi munkaviszonyban álló dolgozójából tevődik össze. Véleményezési joga 

van a kollégium szervezési működési   szabályzat elfogadásakor.    

9.1.1.1. A vezetők és az alkalmazotti közösséggel történő kapcsolattartás formája 

Minden év végén évzáró dolgozói értekezlet keretében a kollégium igazgatója tájékoztatja a 

dolgozókat az évközben történt eseményekről, meghallgatja a dolgozók véleményeit, javaslatait  

9.1.2.  Kollégium tanács  

9.1.2.1. Kollégium tanács tagjai 

 az igazgató, 

 a gazdaságvezető, 

 iskolalelkész 

 valamennyi főállású pedagógus, 

 élelmezésvezető 

 a kollégiumtitkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

 a gazdasági ügyintéző, gondnok. 

9.1.2.2. Kollégium tanács feladata 

 Az érintett területek képviselői félévente egyszer tájékoztatást adnak munkájukról az 

igazgató által megadott paraméterek alapján. 

 A kollégiumi nevelőmunkával kapcsolatos intézkedések előterjesztések véleményezése, 

az ezzel kapcsolatos kiadások meghatározása. A konyha működésével kapcsolatos 

teendők megbeszélése és a működési feltételek biztosítása. 

 Szükség szerint, de a szorgalmi időben legalább havonta kétszer ülésezik. 

 Megtárgyalja az azonnali intézkedéseket, igénylő feladatokat, meghatározza a 

felelősöket. 

 Az információ áramlás egyik fontos eszköze. 
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9.1.2.3. A kollégium tanáccsal történő kapcsolattartás formája 

 A kollégiumi tanács tagjai  havi rendszerességgel, szükség esetén gyakrabban tart megbeszélést 

a kollégium aktuális  ügyeiről. A kollégium tanácsnak tagja a kollégium igazgatója, a döntések 

előkészítéséhez minden információt megad, és annak minden egyes döntéséről közvetlenül 

értesül. 

9.1.3.  Nevelőtestület ( nevelőtanárok munkaközössége) 

Nevelőtestület tagjaiból szakmai munkaközösség szerveződött, mely segíti a nevelőtanárokat a 

pedagógiai munkájuk végzésében a következőkkel: 

 jogszabályi változások ismertetése 

 adminisztráció megszervezése és ellenőrzése 

 a minta tematikák kidolgozása 

 új, belépő kollegák mentorállása kinevezett kollega segítségével 

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – intézményünk pedagógusainak 

közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve. 

A nevelőtestület tagja az intézményünk valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 

gazdasági vezetője, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai 

végzettségű alkalmazottja. 

A nevelőtestület joga, hogy érdemi információt kapjon, és testületi véleményt alkosson a 

kollégium belső és külső kapcsolatait érintő fontos kérdésekben.  

A nevelőtestület tagjaként joga és kötelessége, hogy részt vegyen a nevelési oktatási intézmény 

pedagógiai programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében kidolgozza az 

intézmény pedagógiai programját. (63§. (1) 

Az óraadó tanár - amennyiben alkalmazásban van - a tanuló fegyelmi ügyeit kivéve nem 

rendelkezik szavazati joggal. 

9.1.3.1. A nevelőtestület ( nevelőtanárok munkaközössége) feladata és hatásköre 

 Elfogadja és véleményezi az igazgató által, illetve vezetésével kidolgozott szervezeti és 

működési szabályzatot, házirendet. Az általa kidolgozott pedagógiai programot, valamint 

minden az intézmény munkájával kapcsolatos elemzést, értékelést és beszámolót,  

 kiválasztja a megfelelő fórumokra a nevelőtestület érdekében eljáró pedagógusokat, 

 véleményezi az intézményvezetői- és pedagógus pályázatokat, az éves munkarendet, az 

éves költségvetést és zárszámadást, 

 véleményt nyilvánít a foglalkozási rend kialakításában, az egyes pedagógusok külön 

megbízásában,  

 a kollégium mellett működő diákönkormányzat patronálása, 

 egyetértési joga van a diákok felvételének kérdésében, 

 dönt a tanulók fegyelmi ügyeiben, jutalmazásban, segélyezésben, 

 véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a kollégium működésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben, 

 figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, s azok kidolgozásában aktívan részt vesz. 
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9.1.3.2. A nevelőtestület  feladat körébe tartozó ügyek átruházása, a feladat ellátásával megbízott 

beszámolásának módja   /R.4.§(1) h)/ 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésébe vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag- bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogkörét átruházhatja 

a szülői munkaközösségre vagy a diákönkormányzatra.  

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által 

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

megbízásából eljár. Nem lehet átruházni a véleményezési, készítési és elfogadási jogot a 

házirend, a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és működési szabályzat vonatkozásában. 

9.1.3.3. A nevelőtestülettel ( a nevelőtanárok munkaközössége) való kapcsolattartás formája 

 . a kollégiumi tanácsi értekezleten 

 . a kötelezően megtartandó tantestületi értekezleteken 

 . a napi problémák folyamatos megbeszélése a nevelői szobában naponta 

9.1.4. Szülő munkaközösség 

Jelenleg a kollégiumban kollégiumi szék nem működik ezért, ahol a törvény véleményezési 

jogokat határoz meg, abban az esetben ezt,  a szülői munkaközösség(továbbiakban: SzMK)  

gyakorolja. 

A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességeik teljesítésére SzMK-t hoznak létre. A kollégiumi 

SzMK dönt saját működési rendjéről, munkatervéről, tisztségviselői megválasztásáról. Az SzMK 

jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében. 

A szülői közösség feladata: 

 a jogszabály biztosította véleményezési és javaslattételi jogosítványok gyakorlása 

 az intézmény hatékony működésének segítése, a kollégium-irányítási, döntési 

tevékenységének támogatása 

9.1.4.1. A kollégiumi szülői munkaközösség működése 

A kollégium biztosítja az SzMK jogszabályban előírt működését. 

Az SzMK munkáját a kollégium  tevékenységével az SzMK patronáló tanára koordinálja. A 

patronáló tanárt az igazgató bízza meg. Az SzMK véleményének a jogszabály által előírt 

esetekben történő írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért a kollégium igazgatója felelős. 

9.1.4.2. A szülői munkaközösség véleményezési jogköre 

A vezetés kikéri az SzMK véleményét a szabályzatok módosításakor, elfogadásakor. 

Az SZMK-nek véleményezési joga van az alábbiakban: 

 házirend, Pedagógiai Program illetve az SZMSZ elfogadásában. 

 fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 

módosításával, vezetőjének megbízásával vagy megbízatásának visszavonásával 

összefüggő döntése ügyében, a döntést megelőzően 

 a Közoktatási és Nemzeti köznevelési törvényben meghatározott maximális 

csoportlétszámok túllépése ügyében az Oktatási Hivatalhoz beadott fenntartói kérelem 

ügyében 
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9.1.4.3. A kollégiumi vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formája  

Az intézmény vezetőjének feladata, az SZMK-val való kapcsolattartásban: 

 Az SZMK segítő tanárral együtt meghatározzák az SZMK ülés dátumát 

 Részt vesz az SZMK ülésen , - amelyhez a kollégium minden tárgyi feltételt biztosít- és 

itt tájékoztatja a tagokat az aktuális feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet 

véleményét, javaslatait.  

9.1.5. Diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete.  

A kollégiumban a diákok által maguk közül választott diákönkormányzat működik, amennyiben 

a diákok 50 %-a, + 1 fő megszavazza. 

A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

9.1.5.1. A diákönkormányzat működése 

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a 

hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A 

működéséhez szükséges feltételeket az a kollégium vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. A kollégiumi diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve a kollégiumi 

diákbizottság áll.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg . A DÖK e pedagóguson 

keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat a kollégium vezetőségéhez. 

A kollégium biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket melyek az 

alábbiak:  

 segítő pedagógust,  

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget,  

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat,  

 a működés anyagi támogatását (amennyiben a DÖK éves munkatervet készít, 

melynek részeként megtervezi a vállalt feladatok költségeit)  

9.1.5.2. A diákönkormányzat véleményezési jogköre 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a kollégium működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. /R. 120.§ (4)/ 

Az alábbi esetekben kötelezően ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. /R. 120.§ (5) g)/ 

 a diákok fegyelmi ügye, illetve eltávolítása esetén, 

 A tanulók közösségét érintő döntések meghozatalánál, 

 a házirend elkészítése esetén, 

 az SZMSZ diákokra vonatkozó részének elkészítésénél, 

 Pedagógiai program elfogadása előtt  

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
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9.1.5.3. A kollégiumi vezetők és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formája, rendje 

 diákfórum- A diákfórum a kollégium lakóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató 

fóruma, amely minden kollégista számára nyilvános. Az igazgató által legalább évente 

egyszer, a DÖK működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze.  

 személyes megbeszélés,  

 tárgyalás, értekezlet, gyűlés,  

 írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása, legitimálási folyamatok végrehajtása  

A kollégiumi vezető a kapcsolattartás során:  

 átadja a diákönkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat 

véleményezési illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges dokumentumokat;  

 a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre 

biztosítja;  

 megjelenik a diákközgyűlésen, válaszol a kollégium működésével kapcsolatban feltett 

kérdésekre;  

 a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszi a kollégium működtetése, 

illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során.  

9.2.  A  kollégium külső kapcsolatai  

9.2.1. Intézményi tanács 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy az érintett felek 

nem kezdeményezték létrehozását, intézményünkben nem került sor intézményi tanács 

megalakítására. 

9.2.2. Kapcsolattartás szülőkkel, tájékoztatásának formái 

A szülők bármikor felkereshetik gyermekeiket a kollégiumban, ahol kaphatnak tájékoztatást 

gyermekük kollégiumi viselkedéséről, közösségi munkájáról, tanulmányi eredményéről a 

csoportvezető tanártól. 

Problémás esetekben a szülőket azonnal értesítjük és az osztályfőnököt is tájékoztatjuk. 

A beszélgetések alkalmával elhangzott magántermészetű értesülések bizalmasak, szolgálati 

titokként kezelendők. 

Szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei: 

 kollégiumi, szülői értekezletek 

 egyéni, személyes beszélgetések 

 telefonbeszélgetés 

Szülők tanév végi tájékoztatása /R.82. § (5)/:  

A szülőket a megelőző tanév végén írásban (felvételi tájékoztató)tájékoztatjuk a következő 

tanévben a kollégiumi beköltözés feltételeiről. 

 9.2.3. Evangélikus társintézményekkel való kapcsolattartás 

A társintézményekkel való kapcsolatunk rendszeres. Elsősorban a csoportvezető tanár és az 

osztályfőnök tart fenn szorosabb kapcsolatot, de a szaktanárokkal is kapcsolatba lépünk, ha a 

helyzet úgy kívánja. A Kollégium igazgatója a társintézmények igazgatóival havonta egyszer 
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rendszeresen találkozik személyesen. Szükség szerint az azonnali telefonos kapcsolat is jól 

működik. 

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és a Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Óvoda valamint a Kollégium együttműködésének tartalma, 

módszerei: ezen szabályzat 5. számú függelékben található 

 Kapcsolatrendszerek iránya és tartalma 

1./ Osztályfőnök-csoportvezető A tanuló teljes körű értékelése 

2./ szaktanárok-csoportvezető A tanulmányi teljesítmények + órai magatartás 

3./szaktanárok-felzárkóztató, vagy 

tehetséggondozó nevelők 

a hiányosságok feltárása, tisztázása, az egyéni sajátosságokhoz 

igazított tanulási technikák elsajátítása, 

a változások elemzése, visszacsatolás 

4./ifjúságvédelmi felelős- 

csoportvezető 

- nehézségek problémák megismerése 

- lelki gondozás 

- más szervek segítségének igénybevétele 

5./intézményvezetők - az egységes hatásrendszer elvei a tanulók érdekeit figyelembe 

véve 

6./Kapcsolattartó nevelő mindkét 

intézmény részéről 

A napi folyamatos tájékoztatás a tanulók fegyelmi és tanulmányi 

helyzetéről 

9.2.4. A Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezettel, valamint Nyíregyháza környéki gyülekezetekkel és 

felsőbb egyházi szervezetekkel tartott kapcsolataink. 

Tanulóink részt vesznek a Nagytemplomban, illetve a gyülekezeti teremben tartott reformációs, 

adventi, böjti, ökumenikus ima heti sorozatokon. Tanulóink különféle műsorokat adnak a 

gyülekezet intézményeiben (ÉLIM. Anyaóvó, Evangélikus Óvoda, stb.)  

 A kollégium helyet ad különféle gyülekezeti rendezvényeknek: 

 gyülekezeti csendes napok, (Márton napi, Hallgatói csendes nap,) 

 ünnepi események (évfordulók, megemlékezések,) 

 lelkésztalálkozók, konferenciák. 

 A kollégium igazgatója rendszeresen részt vesz a presbitériumi és elnökségi gyűléseken. 

 A „Hírmondó” számaiban közöljük a kollégiummal kapcsolatos aktuális híreket. 

 Az Északi Egyházkerület közgyűlésén a Kollégium a végzett munkájáról évente 

beszámol. 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk az evangélikus kollégiumokkal. 

 A református, a görög-és a római katolikus, a metodista, a baptista és az evangélikus 

egyházak lelkészei évek óta folyamatosan ellátogatnak a kollégiumba áhítatot tartani. 

Alkalmanként részt veszünk a történelmi egyházak által rendezett ünnepségeken, 

megemlékezéseken. 

9.2.5. Kapcsolattartás a megyei, városi kollégiumokkal, oktatási vezetői szintekkel  

és a  kollégiumi munkaközösséggel és  szövetséggel 

 Kollégiumunk 1992-től tagja a Kollégiumok Szakmai és Érdekvédelmi Szövetségnek és a 

Megyei Kollégiumi Szövetségnek is. Rendszeresen részt veszünk a különböző szinteken 

szervezett konferenciákon, értekezleteken és továbbképzéseken.  

 Kapcsolatban állunk a város kollégiumaival. Tanulóink kölcsönösen részt vesznek a 

kulturális és sportrendezvényeken. 
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9.2.6. Kapcsolattartás a pedagógiai szakmai, gyermekjóléti szolgálattal, illetve egészségügyi 

szolgáltatóval 

 A Megyei Pedagógiai Intézettel, a Megyei Önkormányzattal és a Városi Polgármesteri 

Hivatallal, az ÁNTSZ városi szervezetével és a városi közművelődési intézményekkel is 

rendszeres a kommunikációnk. 

 A tanulók szakszerű orvosi ellátását az a családi orvos végzi, ahol a tanuló a Tb kártyáját 

leadta. Sürgősségi esetben a városi orvosi ügyelet hívható.  

 A tanulókat veszélyeztető körülmények okainak megszüntetése érdekében 

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetünk. A probléma észlelésekor az 

illetékes nevelőtanár jelenti a mindenkori gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, aki 

szükség szerint az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősével, a gyermekjóléti 

szolgálattal vagy a családsegítővel felveszi a kapcsolatot. 

10. A tanulókkal és ügyeiknek kezelésével kapcsolatos szabályok 

10.1 A tanulók felvétele 

A tanulók felvételének szabályozása a kollégium Házirendjének 1.1.2 pontja alatt is 

megtalálható. 

A kollégiumi felvételhez jelentkezési lapot kell benyújtani. Kiskorú tanulót a szülő vagy 

gondviselő írásbeli kérelme alapján, nagykorú tanulót saját írásbeli kérelme alapján vesszük fel.  

A kollégiumi tagság egy tanévre szól. A következő évi felvételről a DÖK véleményének 

figyelembevételével a nevelőtestület javaslata alapján az igazgató dönt. A jelentkezés 

elfogadását illetve elutasítását az intézmény igazgatója határozatban közli a tanulóval.  

10.2. A tanulók joga, kötelessége 

A tanulók jogainak és kötelességének szabályozása a kollégium Házirendjének 1.1.6 és 2. pontjai 

alatt is megtalálhatók. A kollégiumba történő beiratkozással – kizárólag a szorgalmi időszakban - 

megilletik a kollégistát a törvények, rendeletek által garantált általános jogok a Kollégium 

valamennyi szolgáltatásának rendeltetésszerű igénybevétele (szállás, étkezés, tanulás, higiénés 

alapellátás, spirituális nevelés), s alapvető joguk van a pihenés és a nyugalom feltételeihez, a 

szabadidő kulturált eltöltéséhez, a játékhoz valamint a felüdítő szórakozáshoz. 

A tanuló joga, hogy: 

 az egyházi közoktatási intézmények hagyományaihoz és szelleméhez méltó, igényes, 

személyre szóló testi, lelki és szellemi nevelésben és oktatásban részesüljön; 

 az emberi méltóságát, személyi jogait, családi, gyülekezeti és baráti kapcsolatait 

tiszteletben tartsák; 

 véleményét és javaslatait – elsősorban a diákönkormányzaton keresztül – 

érvényesíthesse; 

 a kollégiumban tartózkodásának ideje alatt - kivéve a szilenciumi időt és más kötött 

meghatározott programokat- használhatja a kollégium ping-pong termét, kondicionáló 

termét, és a sportudvar adta lehetőségeket, továbbá szervezett formában és meghatározott 

időben az Evangélikus Általános Iskola, és Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

tornatermét; 

 szabadidejével reálisan gazdálkodjon; 
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 részt vegyen a szabadon választott kulturális, sport és egyéb személyiségfejlesztő 

programokon, melyet a kollégium vagy saját kínálatából vagy a városban elérhető 

intézmények kínálatából biztosít.  

 a szülő által finanszírozott különórákon részt vegyen. 

A tanuló kötelessége, hogy: 

 egyháza, hazája, iskolája törvényeit, rendelkezéseit, hagyományait, ünnepeit, tiszteletben 

tartsa és mindenkor azokhoz méltóan viselkedjék; 

 képességeit fejlessze és ismereteit legjobb tudása szerint gyarapítsa; 

 vegyen részt a kollégiumban a kötelező foglalkozásokon és egy kötelezően választott 

önfejlesztő szabadidős programon; 

 tiszteletet, megbecsülést tanúsítson egyháza, nemzete, hazája, szülei, nevelői, iskolatársai 

és az intézmény valamennyi dolgozója iránt; 

 vállalja hitét és ez fejeződjön ki tetteiben; 

 rendszeresen részt vegyen az intézmény közösségi életében, az iskolai és a gyülekezeti 

istentiszteleti alkalmakon, óvja környezetét, saját és társai testi épségét; 

 a rábízott feladatokat lelkiismeretesen teljesítse; 

 a kollégium házirendjét tartsa be; 

10.3. A tanulói hiányzás igazolása 

Ezen szabályozás a kollégium Házirendjének 2.3. Pontjában is megtalálható.  

Hiányzások igazolásának rendje:  

 A tanuló betegség miatti hiányzásáról köteles orvosi igazolást a nevelőtanárnak 

bemutatni.  

 Késésnek minősül a meghatározott időpont után önhibán kívüli vagy önhibából történő 

későbbi megérkezés. 

 Foglalkozási idő alatt a kollégium területét a tanuló csak tanári engedéllyel hagyhatja el. 

 Hét közben csak szülő előzetes kérésére lehet eltávozni. A távollétet az ügyeleti naplóban 

rögzíteni kell. 

 Az engedély nélküli távolmaradás fegyelmi eljárást von maga után. 

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

szabályai /Nkt. 46. §(9) (11)/ 

Ezen szabályozás a kollégium Házirendjének 1.16. Pontjában is megtalálható. 

A kollégium szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a 

tanuló állított elő a kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 

összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a 

kollégium biztosította. Ezért a tanulót külön díjazás nem illeti meg. Intézményünkben tanulók 

által előállított termék értékesítése nem folyik. 

10.5. A mindennapi testedzés formái 

A kollégium lehetőséget biztosít a gyerekek számára a szabadban történő mozgásra, ami a 

mindennapi testedzés egyik formája. Ehhez eszközök, kültéri játékok állnak rendelkezésre, így a 

korcsoporttól függően bárki használhatja a nevelők irányításával. 

A kollégium saját edzőteremmel rendelkezik, ahol igény szerint lehetőség van erősítésre, 

testedzésre.  
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10.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

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

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül 

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 

30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegésről, valamint a fegyelmi eljárás 

megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

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

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő 

kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az 

észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati 

javaslatba beépítik. 

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

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott 

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a 

bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló 

teremben. 

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

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni a kollégium 

igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak 

és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot a kollégium irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell 

jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

10.7. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai. 

Ezen szabályozás a kollégium Házirendjének 4.3. pontjában is megtalálható  

Fegyelmi vétség elkövetése esetén a Szülői munkaközösség és a Diákönkormányzat közösen 

működteti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. 

Az egyeztető eljárás célja 

 a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 

 a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. 
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Az egyeztető eljárás rendje: 

 A kollégium igazgatója a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről.  

 A fegyelmi eljárást megindító határozatban a kollégium igazgatója tájékoztatja a tanulót 

(kiskorú esetén szülőt) és a szülőt, a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető 

eljárásban történő megállapodás határidejét.  

 Az egyeztető eljárás kezdeményezése a kollégium igazgatójának kötelezettsége. 

 A kötelességszegő kiskorú szülője a határozatban megadott határidőig írásban 

bejelentheti a kollégium igazgatójánál, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén a 

szülő), valamint a kötelességszegő tanuló (kiskorú kötelességszegő tanuló esetén a 

szülő) egyetért. 

 A fegyelmi eljárás akkor is folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá ha a bejelentés kollégiumba történő megérkezésétől számított 15 napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

 A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban a kollégium a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 

(kiskorú tanuló esetén szűlő) és a szülőt nem kell értesíteni. 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az kollégium igazgatója 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott  személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 a kollégium igazgatója az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban a 

kollégium nevelőtestületének bármely tagját felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti 

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett vagy szülője írásban nem kérte a fegyelmi 

eljárás lefolytatását a kollégium igazgatójától, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság 

megszünteti. 

 az egyeztetést vezetőnek és a kollégium igazgatójának arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetés lebonyolítására felkért nevelőtestületi tag írnak 

alá 
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 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

csoportközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben 

lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség 

fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló csoportközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

Az egyeztető eljárásban részt vesz: 

 a kollégium igazgatója 

 a Szülői munkaközösség elnöke,  

 a DÖK segítő tanár és  

 a gyermekvédelmi felelős, mint a fegyelmi bizottság tagjai, továbbá  

 a vétkes tanuló (vagy kiskorú tanuló esetén annak szülője),  

 a sértett (vagy kiskorú tanuló esetén annak szülője), illetve  

 nem kötelező jelleggel részt vehet szakképzett mediátor is.  

 Az egyeztető eljárásról jegyzőkönyv készül, kivéve ha a felek másképp állapodnak meg. 

10.8. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a gimnázium tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).   

A kollégiumban lehetőség van a beteg tanulók betegszobában való elhelyezésére. A betegek 

ellátását, felügyeletét az ügyeletes tanár végzi. 

A beteg tanulók szakszerű orvosi ellátását az a családi orvos végzi, ahol a tanuló a Tb kártyáját 

leadta. 

Sürgősségi esetben a városi orvosi ügyeletet kell hívni. Az orvosi rendelés idejét a hirdető táblára 

kiírjuk.  

Az intézmény tanári szobájában mentőláda van elhelyezve. Ennek feltöltéséről a kollégium 

gondnoka gondoskodik. A felhasznált gyógyszerről és kötszerről nyilvántartást kell vezetni a 

tanárnak. 

A kollégiumba csak olyan tanuló vehető fel, aki közösségi elhelyezésre alkalmas magyar nyelvű 

orvosi igazolással rendelkezik. Tanévkezdéskor ennek hiányában a tanuló nem költözhet be. 

11. Kollégiumi rendszabályok 

11.1. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

A kollégium takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az 

épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. 

Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek 

személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 



32 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

Ha a kollégium munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 

bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti a 

kollégium legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy adminisztratív dolgozójának. Az értesített 

vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles 

elrendelni a bombariadót. 

A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan történik.  A kollégium épületében tartózkodó 

tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek 

elhagyni. A rendkívüli eseményről az igazgatót telefonon vagy személyesen értesíteni kell. 

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni 

a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! 

11.2. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 

Ezen szabályozás a kollégium Házirendjének 6. pontjában is megtalálható  

 A kollégium lépcsőjén a tanulók csak lépésben közlekedhetnek, a jobbra tartás szabálya 

szerint. Szaladni, futni tilos. 

 Kijáratokat, folyósokat eltorlaszolni (bútorral, dobozokkal stb.) még ideiglenesen sem 

szabad. 

 Az épület ablakait csak bukó állapotban szabad kinyitni. 

 Ahol tanulók tartózkodnak azt a helységet kulcsra zárni tilos. 

 A gyülekezeti terem minden ajtaját ki kell nyitni rendezvény ideje alatt. 

 A tanulók a kollégium elektromos berendezéseit a biztonsági előírások betartásával 

használhatják. (rádió, TV, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vasaló stb.)  

 Csak olyan elektromos eszközöket hozhatnak a kollégiumba, amit a kollégiumi 

nevelőtanárnak bemutatnak. (gyári készítésű valamint biztonságos jó állapotban vannak). 

A vezetékek a csatlakozók és a kapcsolók hibásak nem lehetnek.  

 Elektromos berendezést éjszakára, illetve felügyelet nélkül bekapcsolva hagyni tilos. 

 Zuhanyzóban elektromos eszközhasználata tilos! 

 A szilenciumi időben az épület udvari bejáratát a portás köteles zárva tartani. 

11.3. A kollégiumban tartózkodás rendje /R.4.§(4)/ 

A kollégium vasárnap- vagy ünnepnap- 18. 00 órától a következő péntek 16.00 óráig folyamatos 

nyitva tartással üzemel. 

Ezen belül:  

 A kollégisták reggel 8.00-12.00-ig a kollégiumban csak betegség, lyukasóra vagy külön 

igazolás és engedély alapján tartózkodhatnak, melyet a tanári ügyeletesi naplóba és a 

portás füzetbe be kell jegyezni. 

 A kollégisták 16.00 órától másnap reggel 8.00-ig a kollégiumot csak a csoportvezető 

tanár vagy az igazgató engedélyével hagyhatják el. Távozáskor és érkezéskor kötelesek 

feliratkozni a portásnál vagy a főszolgálatos nevelőnél. 

 Hétvégi hazautazáskor és visszaérkezéskor minden kollégista köteles egyénileg felírni a 

nevét, és az időpontot az erre a célra szolgáló nyomtatványra. 

 A kollégisták a szilenciumi tantermekben, az Ev. Ált. Iskola tornatermében, az 

étteremben és az irodában csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. 
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 A kollégiumon kívüli foglalkozások esetén „Kérelem állandó kimaradáshoz” 

dokumentum kitöltése szükséges. 

A fenti időponttól eltérő nyitva tartást az igazgató engedélyezhet, vagy rendelhet el. 

A kollégium igazgatói rendelkezés alapján, hétvégén vendégfogadás és csoportos bennmaradás 

címen nyitva lehet, de csak meghatározott közösség részére. 

A kollégium tanítási szünetekben külön igazgatói rendelet szerint tart nyitva. 

A kollégiummal munkaviszonyban, vagy tanulói jogviszonyban nem állók részére – vagyon és 

személyi biztonsági okok miatt- az alábbi módon határozzuk meg az intézmény látogatásának 

lehetőségeit. 

 a tanulók látogatóinak az ügyeletes tanárnál és a portásnál kell bejelentkezniük. 

Idegenek benntartózkodását  ezen szabályzat  2. sz. függeléke   „Az intézménybe lépés 

és benn tartózkodás rendje” szabályozza. 

11.4. Kollégiumi védő-óvó előírások 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

A kollégium minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy 

a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye, 

és jelentse az intézmény vezetőjének. 

11.4.1. A kollégium dolgozóinak feladatai a tanuló és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatban. 

 Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ függelékében található 

munkavédelmi szabályzat, valamint tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

 Minden foglalkozás keretében törekedni kell a tanulók biztonságának és testi épségének 

megóvásával kapcsolatos ismeretek, rendszabályok és viselkedési formák elsajátítására. 

 A nevelők a foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a 

rendet megtartani, a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 A csoportvezetőknek és a foglalkozásvezetőknek a tanulókkal ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tilos és elvárható 

magatartásformákat. Feltétlenül foglalkozni kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor  

kollégium munkavédelmi felelőse a tanulók számára minden tanév első napján tűz-, 

baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és 

fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások 

kiküszöbölésére. A tájékoztató során ismerteti a kollégium közvetlen környékének 

közlekedési rendjét, annak veszélyeit is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát 

jegyzőkönyvben dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal 

igazolják. 

 Ismertetni kell a házirend balesetvédelmi előírásait, 
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 rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, 

 a tanulók kötelességeit a balesettel kapcsolatban. 

 Tanulmányi kirándulások túrák előtt, 

 Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt, 

 Rendkívüli események után, 

 A tanév végén a nyári balesetek veszélyeire fel kell hívni a figyelmet. 

 A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a 

szükséges ismereteket. 

 A fokozottan balesetveszélyes foglalkozásokon a vezető nevelők baleset megelőzési 

feladatait a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

 Minden tanév elején tűzriadót kell az épületben végrehajtani. 

 Rendkívüli esemény (tűz, bombariadó, stb.) esetén a tűzriadó terv lép életbe. 

11.4.2. A kollégium dolgozóinak feladata a tanuló balesetek esetén. 

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

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges orvost, mentőt kell hívnia, 

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

 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az iskola 

igazgatójának. 

 A súlyos rendkívüli eseményről az igazgatót telefonon vagy személyesen értesíteni kell. 

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

tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az SZMSZ mellékletében 

található munkavédelmi szabályzat határozza meg. 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti a balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését a kollégium 

munkavédelmi felelőse, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését a kollégium 

gyermek és ifjúságvédelmi felelőse végzi. 

11.5. Az ünnepélyek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

A kollégium feladatai közé tartozik, hogy a tanulókkal megismertessük Magyarország állami és 

az Evangélikus Egyház, illetve a keresztyénség ünnepeit, a hozzájuk kapcsolódó eseményekkel 

együtt. Ugyanakkor arra is törekednünk kell, hogy itt másképpen, az iskolainál lehetőleg 

oldottabb légkörben ünnepeljünk, s minél több élményt nyújtsunk sajátos megközelítéseinkkel.  

 A kollégium épületét Magyarország lobogójával, valamint az EU zászlóval fel kell 

díszíteni.  

 Nemzeti ünnepeink:  

 március 15-e,  

 augusztus 20-a,  

 október 23-a. 

 Egyházi ünnepeink:  

 október 31 a reformáció ünnepe,  
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 Szent Miklós Ünnepe (Mikulás),  

 Advent (csak dekoráció, illetve énekek),  

 Karácsony (Istentisztelet és műsor),  

 Húsvét (dekoráció, énekek, áhítatok),  

 Pünkösd (énekek, áhítatok). 

 A kollégium 2012-ben Luther Márton Evangélikus Kollégiumért Emlékérem és 

hozzátartozó oklevelet alapított mellyel minden évben meg kíván emlékezni arról a 

dolgozóról, illetve tanulóról, aki kiemelkedő munkájával elősegítette intézményünk 

magas színvonalú működését. A jutalmazottról dolgozó esetében az intézmény 

vezetősége, tanuló esetében a nevelőtestület dönt. 

 A kollégiumi munkarendnek megfelelően kell az ünnepséget megszervezni.  

 Október 6-án megemlékezünk az aradi vértanúkról.  

 További társadalmi és kulturális ünnepeink:  

 január 22. a magyar kultúra napja;  

 március 8. nőnap;  

 április 11. a költészet napja.  

Kollégiumi hagyományok ápolása:  

 A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve tanulójának a 

feladata. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő 

hírnevének megőrzése, illetve növelése.  

 A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése 

révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.  

 A hagyományápolás eszközei:  

 ünnepségek, rendezvények,  

 kulturális versenyek,  

 sportversenyek,  

 egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.).      

 részvétel más intézmény által rendezett ünnepségen 

 A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb 

hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok 

ápolásáról, megőrzéséről is.  

Ünnepségeinken forma ruha viselése nem kötelező, de az ünnepélyes viseletet fiúktól lányoktól 

egyaránt megköveteljük, ami áll fehér ingből ill. blúzból sötét szoknyából ill.  nadrágból. Az 

ünnepségekre az alkalomnak megfelelő műsor összeállítás készül, melyet az éves munkatervben 

rögzített nevelő vagy nevelőcsoport készít fel, illetve állít ki. 

Ünnepségeinkre illusztris vendégeket meghívhatunk, vagy teljesen zártkörűen bonyolítjuk le. A 

konyha ünnepi vacsorát készít. 

A termek előkészítését dekorációját a munkatervben meghatározott nevelők végzik. 

11.6. A kollégium tulajdonát képező digitális és egyéb ritka technikai eszközök 

kölcsönzésének rendje 

A kollégium dolgozói munkájuk hatékonyabb végzéséhez a kollégium tulajdonát képező, 

informatikai eszközöket kaphatnak. 
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11.7.Gyermek és ifjúságvédelem 

 A kollégium figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A kollégium igazgatója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőst bízott meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szükség 

esetén kapcsolatot tart fenn Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.  

12. A SPIRITUÁLIS NEVELÉS SZABÁLYOZÁSA /Nkt. 32.§ (1) f)/ 

/ezen szabályozás a Házirend 2.1. pontjában is megtalálható/ 

A Magyarországi Evangélikus Egyháznak Jézus Krisztus missziói parancsa alapján kötelessége a 

hitoktatói szolgálat végzése, melyet az oktatási nevelési intézményekben gyakorol. 

A kollégiumban az Egyházak Ökumenikus Tanácsban résztvevő egyházak, valamint a római 

katolikus és a görög katolikus egyházak lelkészei a napirendben meghatározott módon, a 

tantestülettel együttműködve szolgálati lehetőséget kapnak. E tevékenységüket a lelkiismereti és 

vallásszabadság figyelembe vételével és az ökumenikus sokszínűség tiszteletben tartásával 

végzik  

A spirituális nevelés a kollégium működésének szerves része. 

Ezért az áhítaton és énektanuláson való részvételt minden kollégistától elvárjuk.  

13. BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG 

A bankszámla feletti rendelkezési jog együttes, legalább két aláírás szükséges, melyek közül az 

egyik mindig az igazgató, a második aláíró a kiadás jellegétől függően a gazdasági vezető vagy a 

vezető pedagógus. A bankhoz a következő sorrendben kell az aláírásra jogosultakat bejelenteni: 

igazgató, gazdasági vezető, a kijelölt munkaközösség vezető pedagógus. A számla feletti 

rendelkezési jogot a vezető távollétére átruházza az erre kijelölt és bejelentett munkatársnak. 

14. A KOLLÉGIUMBAN VÉGEZHETŐ REKLÁMTEVÉKENYSÉG. 

 A kollégium területén tilos a reklámtevékenység, kivéve a Magyarországi Evangélikus 

Egyház országos, kerületi, megyei és helyi közösségi programjait hirdető tevékenység. 

 Az előző pontban megfogalmazottakon túl az intézmény vezetője saját jogkörében 

eljárva az intézmény területén néhány esetben engedélyt adhat az egészséges életmódra 

és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális 

tevékenység vagy esemény, valamint ilyen eseményt szervező vagy annak 

megvalósulásához bármilyen formában nyújtó nevének, védjegyének vagy egyéb 

megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggő 

megjelenítésére. 

 A terembérlők által kifejtett esetleges reklámtevékenység, amennyiben nem a kollégium 

tanulóira vonatkozik nem képezik a tiltás tárgyát. 

 A reklámanyagok átadása a kollégium titkárságán, a kollégiumtitkár személyén keresztül 

történik. A reklám anyagokat az intézmény igazgatója által kijelölt helyen kell elhelyezni.  
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15. A KOLLÉGIUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

15.1 A könyvtárra vonatkozó adatok 

15.1.1. Azonosító adatok 

 A könyvtár elnevezése: LUTHER MÁRTON EVANGÉLIKUS KOLLÉGIUM 

KÖNYVTÁRA 

 Székhelye, címe: 4400 NYÍREGYHÁZA, ISKOLA ÚT 2. 

 Épületen belüli elhelyezés: földszint 10. szoba 

 A könyvtár létesítésének időpontja: 2001. március 07., jogelőd nincs 

 

 

A könyvtár bélyegzőjének lenyomata: 

 

 

 

 

15.1.2. A könyvtár fenntartása, működési rendje, felügyelete és szakmai irányítása 

A könyvtár a Luther Márton Evangélikus Kollégium szervezetében működik, fenntartásáról is a 

Kollégium gondoskodik.  

Az kollégiumi könyvtár működtetéséért felelős személyek:  

 Igazgató és gazdasági vezető:  

 

 a könyvtár éves költségvetésének tervezése,  

 a könyvtár fejlesztési tervének előkészítése,  

 a könyvtári tevékenységek ellenőrzése.  

 

 Könyvtáros: könyvtár pedagógiai, könyvtárszakmai feladatkörben 

 

 A kollégiumi könyvtár munkáját:  

 szakmai szolgáltató tevékenységével a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Pedagógiai Intézet,  

 a fenntartó egyház részéről a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda 

Nevelési és Oktatási Osztályának könyvtárszakmai referense segíti. 

 

 A kollégiumi könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői listán szereplő 

megbízott szakember végezheti. 

15.2. A könyvtár gazdálkodása 

A könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a Luther Márton Evangélikus Kollégium a 

költségvetésében gondoskodik. A könyvtár részére a fenntartó biztosítja a költségvetésben, hogy 

a könyvtár fejlesztése tervezhető legyen. 

A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető kollégium vállal 

felelősséget. 
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15.3. A könyvtár tárgyi és személyi feltételei 

15.3.1. Tárgyi feltételek 

A könyvtár tárgyi feltételei az alapterület nagysága, a berendezés, bútorzat, eszközök, könyvek 

és egyéb dokumentumok.  

Az alapterület nagysága: A könyvtár és olvasóterem összenyitva kb. 40 m2-es helységben 

található. 

A helységben a következő berendezési tárgyak, eszközök találhatók: 

 Üvegezett zárható polcok: 9db 

 Szabadpolcok:   2db 

 Folyóirat szekrény:  2db 

 Egyéb szekrény:  3db 

 Asztalok:   5db 

 Számítógép asztal  3db 

 Székek:   15db 

 Számítógépek:  5db 

 Laptop:   1db 

 Fénymásoló:   1db 

 Projektor:   1db 

 Vetítővászon:   1db 

15.3.2. Személyi feltételek 

Egy fő, nevelőtanár, aki egyben könyvtáros szakirányú végzettséggel rendelkezik, végzi a 

pedagógus kollégák és az iskola minden dolgozójának könyvtári kiszolgálását.  

A könyvtáros feladatai: vezető, szervező, pedagógiai, könyvtárosi és technikai feladatok 

elvégzése, megszervezése. 

15.3.2.1.  A könyvtáros munkaköri feladatai 

A kollégiumi könyvtárat könyvtárosi szakismerettel és pedagógiai képesítéssel rendelkező 

könyvtáros tanár vezeti, aki a kollégium nevelőtestületének is tagja. Anyagilag és fegyelmileg 

felel a könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért, ha a vagyonvédelmi 

követelmények biztosítottak. 

A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok 

 A kollégium igazgatójával és nevelőtestületével közösen el kell készíteni a könyvtár 

működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztési tervét. 

 Jelentést készít a könyvtár fejlődésében bekövetkezett változásokról, könyvtári 

szükségletekről. 

 Elkészíti a könyvtári statisztikát. Állományelemzést végez a gyűjtemény, a költségvetés 

és az olvasószolgálat témakörében. 

 Végzi a könyvtárosi iratok kezelését. Ennek szabályzatát a működési szabályzatban 

rögzíteni kell. 

 Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken képviseli a könyvtárat. 
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 Részt vesz szakmai értekezleteken. 

Állományalakítás, feltárás, állományvédelem 

 Végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről, a beszerzési 

összegek felhasználásáról nyilvántartást vezet.  

 Végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és összesített 

állomány-nyilvántartást. 

 Ismernie kell a felhasználók oktatással kapcsolatos igényeit, biztosítani kell a különböző 

forráseszközök megfelelő választékát az oktatáshoz, szabadidős tevékenységekhez. 

 Folyamatosan vonja ki az állományból elhasználódott, elavult és fölösleges 

dokumentumokat. 

 Gondoskodik az állomány védelméről. 

 Részt vesz a könyvtár átadásában, átvételében. Előkészíti és lebonyolítja az időszakos 

vagy soron kívüli leltározást, s elvégzi annak adminisztratív teendőit. 

 Végzi a letétek kihelyezését, nyilvántartását, frissítését, gyarapítását, ellenőrzését. 

Olvasószolgálat, tájékoztatás, kapcsolatok 

 Lehetővé teszi az állomány és a csoportos helyben-használatát, végzi a kölcsönzést. 

 Segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információ kezelésében, ehhez 

szükséges ismeretek elsajátításában. 

 Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatás. 

 Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket és a 

kikölcsönzött dokumentumok vissza-szolgáltatását. 

15.3.2.2. A könyvtáros munkaideje 

A könyvtárosi feladatokat szakképzett könyvtárosi (vagy ahhoz közel álló) végzettséggel 

rendelkező pedagógus végzi a mindenkori munkaköri leírása alapján. 

15.4. A kollégiumi könyvtár feladatai 

15.4.1. A kollégiumi könyvtár alapfeladatai 

 gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

 számítógépek, projektor vetítővászonnal, fénymásoló használata 

 számítógépes program segíti a gyengén látókat: MAGic 11.0 professional 

 szilenciumi foglalkozások tartása, 

 az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása 

15.4.2. A kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata 

 különböző események szervezése meghívott szakemberek részvételével. 

 

 

 



40 

 

 

15.5. A könyvtár gyűjtőköre 

A kollégiumi könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által 

elfogadott pedagógiai program határozza meg. A gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett 

könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program megvalósításához. 

A dokumentumok kiválasztása pedagógiai felhasználása, illetve ennek megtervezése a 

könyvtáros tanár és a tantestület együttműködését feltételezi. 

A könyvtár alapfunkciója a továbbtanulásra való felkészítés, az iskolai, kollégiumi oktató-

nevelő munka segítése, valamint a szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése. Az ebből adódó 

feladatainak megvalósítását segítő információhordozók tartoznak az állomány fő gyűjtőkörébe. 

A kollégiumi könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

A kollégium 

 szerkezete és profilja: evangélikus kollégium, 

 pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési és oktatási célja, 

 tehetséggondozási és felzárkóztatási programja. 

A könyvtár fő gyűjtőköre az állományrészek szerint: 

15.5.1. Kézikönyvtári állomány 

A nevelő-oktató munkát segítő ismeretközlő művek válogatva:  

 általános és szaklexikonok (alapszintűek) 

 általános és szakenciklopédiák (alapszintűek) 

 szótárak, fogalomgyűjtemények 

 tankönyvek, feladatgyűjtemények 

 folyóiratok, heti- és napilapok 

15.5.2. Szépirodalom 

Teljességgel kell gyűjteni a tantervi követelményrendszernek megfeleltetett és a tantervekben 

meghatározott: 

 lírai, prózai és drámai antológiákat, 

 házi és ajánlott olvasmányokat, 

 meséskönyvek, képeskönyvek az általános iskolások számára 

 teljes életműveket 

 a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat, 

 klasszikus és kortárs szerzők műveit, gyűjteményes köteteit válogatva, 

 a népköltészeti irodalmat válogatva, 

 színvonalas szórakoztató irodalmat válogatva. 

15.5.3.Pedagógiai gyűjtemény 

 Gyűjteni kell a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumait 

válogatva. 

 a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyveket, 

 a pszichológiai műveket, különös tekintettel a gyermekpszichológiára, 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani könyveket, 

 a felvételi követelményekről a továbbtanulás lehetőségekről készített kiadványaikat, 
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15.5.4. Ismeretközlő irodalom 

Gyűjteni kell: 

 az intézmény történetével kapcsolatos anyagokat teljességgel, 

 a településre vonatkozó helytörténeti, helyismereti kiadványokat válogatva. 

 válogatva az Evangélikus Egyház történetével foglalkozó irodalmat, 

 válogatva vallási tárgyú műveket, kézikönyveket. 

15.6. Gyűjtemény szervezés 

15.6.1.Gyarapítás 

A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. 

15.6.1.1. A beszerzés forrásai 

15.6.1.1.1. Vétel 

A vásárlás történhet: 

A dokumentumok megtekintése után készpénzes fizetéssel (könyvesboltoktól, antikváriumoktól 

stb.)vagy átutalással. 

15.6.1.1.2. Ajándék 

Az ajándékozás, mint gyarapodási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár kaphat 

ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélytől. Az ajándékba kapott 

dokumentumok átvétele előtt az ajándékozóval tisztázni kell a feltételeket. A gyűjtőkörnek 

megfeleltetett dokumentumok kiválogatása csak az ajándékozó (hagyatékkezelő) engedélyével 

történhet meg. A gyűjtőkörbe nem illő dokumentumok még ajándékként sem kerülhetnek be az 

állományba, de cserélhetők, jutalmazásra felhasználhatók. 

15.6.1.2.  A dokumentumok állományba vétele 

A tartós megőrzésre szánt hagyományos és nem hagyományos dokumentumokat a 

megérkezésekor, de legkésőbb 6 napon belül leltárba kell venni. A leltárba vétellel egy időben a 

dokumentumokra rákerül a könyvtár tulajdonbélyegzője, a leltári szám és a raktári jelzet és 

bevezetésre kerül a leltárkönyvbe. 

Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok, így a tankönyvek, tanári kézikönyvek, 

módszertani segédanyagok, pályaválasztási- és felvételi témakörben beszerzett dokumentumok, 

valamint a tartalmilag gyorsan avuló kiadványok brosúra, illetve összesített (darabszám szerinti) 

időleges nyilvántartásba kerülnek. A brosúra-nyilvántartás szerinti dokumentumok azonosító 

jelzetét az érkezés szerinti folyamatos számsorrend alapján képzett szám / a tárgyév száma. 

Az időszaki kiadványok nyilvántartása a cardex-nyilvántartással történik. 

15.6.2. Állományapasztás 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi a 

gyűjteményszervezés folyamatát. 

A könyvtár állományából folyamatosan ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a 

természetes elhasználódás következtében selejtessé vált dokumentumokat (ez utóbbiak törlését 

célszerű évente egyszer végrehajtani.) Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasónál 
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kölcsönzés során elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott dokumentumokat is. A kárt 

okozó olvasóval szemben az állományvédelmi rendeletben meghatározott kártérítési módon kell 

alkalmazni. A muzeális értékű dokumentumok semmilyen oknál fogva nem törölhetők az 

állományból. 

Az állományapasztásnál kivont dokumentumok felhasználhatók: 

 más könyvtáraknak (cserealapként vagy könyvtári áron) 

 antikváriumoknak (megvételre) 

 az intézmény dolgozóinak (térítés nélkül) 

A fizikailag sérült dokumentumok ipari felhasználásra eladhatók. Az elszállításról a gazdasági 

vezető gondoskodik. 

A megvételre felajánlott dokumentumok értékesítéséből származó pénzösszeget közvetlenül 

állománygyarapításra kell felhasználni, míg az ipari hasznosításra átadott dokumentumokért 

kapott összeget egyéb bevételként kell kezelni. 

15.6.3. A könyvtár állományvédelme 

A könyvtáros tanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért – az 

intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül – anyagilag és erkölcsileg 

felelős. A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, valamint a 

nyilvántartásból való kivezetés során biztosítania kell. 

15.6.3.1. Az állomány ellenőrzése 

A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt nem jelent, melynek során a gyűjtemény 

dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással. Az időleges 

megőrzésre szánt dokumentumok nem leltárkötelesek. 

A könyvtári állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint 

folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges. Időleges ellenőrzésre 2 

évente kell sort keríteni. 

Részleges állományellenőrzésre kerül sor vis maior esetén. Ekkor csak a károsodott 

állományrészt kell ellenőrizni. 

Soron kívüli állományellenőrzést rendelhet el a fenntartó személyi változás esetén. Teljes körű 

leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért kell az ellenőrzést szorgalmi időn kívül 

elvégezni. 

Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni. 

Az állományellenőrzést legalább két személynek kell végeznie. A könyvtáros számára a 

gazdasági vezető köteles állandó munkatársat biztosítani, akinek a megbízatása az ellenőrzés 

befejezéséig tart. 

Az ellenőrzés befejezéseként záró jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt 3 napon belül át kell adni 

a fenntartónak. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a hiányzó, illetve többletként jelentkező 

dokumentumok jegyzéke. 

A megengedhető hiányok mértékéről a 3/1995. KM-PM rendelet előírásai adnak útbaigazítást.  

A hiányként felmerülő dokumentumok törlésére az igazgató adhat engedélyt. 
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15.6.3.2. Az állomány fizikai védelme 

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

lángot használni tilos, az erre vonatkozó tilalmi táblát el kell helyezni a könyvtár bejáratánál. 

Tűz esetén vizet nem szabad használni oltáshoz. 

A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, 

szélsőséges hőmérséklet stb.). 

A beteg, rovarok által megtámadott, penészes dokumentumokat azonnal el kell különíteni, 

megmentésük féregtelenítéssel vagy fertőtlenítéssel történhet. 

15.6.4. Kölcsönzési nyilvántartás 

Az olvasók által kikölcsönzött dokumentumok leltári szám alapján, a kölcsönzési füzetben 

kerülnek nyilvántartásra. Az olvasónál a kölcsönzés során elveszett vagy megsemmisült 

dokumentumokat vagy azonos művel kell pótolni, vagy a mindenkori forgalmi értéknek 

megfelelő térítési díjat kell kérni. 

15.7. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása letétek 

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumoknak biztosítani kell a tanítás-tanulás és a 

kutatómunka eszközigényét. Az állományrészek tagolása, elhelyezése a használói igényekhez 

alkalmazkodik. A könyvtári állománydöntő többsége zárt vitrines szekrényben nyer elhelyezést. 

Kb. 40 m2-en 4 asztallal 15 székkel biztosítjuk a kényelmes olvasás lehetőségét. A zárható 

szekrények szükségességét a többcélú teremhasználat indokolta. 

15.8. A kollégiumi könyvtár szolgáltatásai 

15.8.1. Helyben használat 

A helyben használat tárgyi és személyi feltételeit a kollégiumnak kell biztosítania. 

A könyvtárosnak szakmai segítséget kell adnia: 

 az információhordozók közötti eligazodásban 

 az információk kezelésében 

 a szellemi munka technikájának alkalmazásában 

A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzíteni. 

15.8.2. Kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. Egy alkalommal 

6 dokumentum kölcsönözhető 3 hétre. 

A nyitva tartás idejét az olvasói igényeknek megfelelően szervezzük. 

A nyitva tartási idő mértékét a mindenkori jogszabályoknak, rendeleteknek kell megfeleltetni, 

feltüntetve a kollégium órarendjében. 

15.8.3. Számítógép, projektor használata 

A könyvtárban lévő számítógépeket, projektort, vetítővásznat csak tanári felügyelet mellett, a 

nyitva tartási időn belül tanulási célra használhatják a diákok. Vendégek csak külön igazgatói 

engedéllyel használhatják. 
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15.8.4. Könyvtári házirend 

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. Ezeket a 

meghatározó rendelkezéseket a könyvtári házirend tartalmazza, melyet minden könyvtárhasználó 

rendelkezésére kell bocsátani megtekintésre. 

15.8.4.1. Könyvtárhasználati szabályzat, házirend 

 A könyvtárat az kollégium tanulói és dolgozói ingyenesen használhatják, állományát 

kötelesek megóvni.  

 A könyvtár szolgáltatásai csak nyitva tartási időben vehetők igénybe  

 A könyvtárból dokumentumokat csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.  

 A megrongált vagy elveszett dokumentumok árát az olvasó köteles kifizetni.  

 Egy olvasó egyidejűleg 6 dokumentumot kölcsönözhet, a kölcsönzés időtartama 21 nap  

 A könyvtár állományának következő részei csak helyben használhatóak: kézikönyvtár, 

időszaki kiadványok, kéziratok. A folyóiratok szükség szerint 2 napra kölcsönözhetőek.  

 Ingyenes szolgáltatások: könyvtárlátogatás, kölcsönzés, tájékoztatás, helyben használat, 

állományfeltáró eszközök használata, számítógép használat  

 A letéti állományokat a tanév elején veszik át és a tanév végén adják vissza a nevelők, 

akik ezért anyagi- és erkölcsi felelősséget vállalnak. A letéti állomány nem 

kölcsönözhető.  

 A könyvtárban nyílt láng használata, evés, ivás tilos!  

 Nyitvatartási rend a tanév idején:  

Hétfő    16.00 – 20.00 

Kedd  15.00 – 20.00 

Szerda  12.00 – 20.00 

Csütörtök 15.00 – 20.00 

Péntek  ZÁRVA 

  Az iskolai szünidőben a könyvtár zárva tart. 

15.9. A Luther Márton Evangélikus Kollégium könyvtárának katalógusszerkesztési 

szabályzata 

15.9.1. A könyvtári állomány feltárása 

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

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

15.9.2. A dokumentum leírás szabályai 

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

és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).  

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása 

mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az kollégiumi könyvtár az 

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

azonban ugyanazok a szabályok érvényesek.  

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:  

 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat  

 szerzőségi közlés  



45 

 

 kiadás sorszáma, minősége  

 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve  

 oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret  

 (sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)  

 megjegyzések  

 kötés: ár  

 ISBN-szám  

15.9.3. Osztályozás 

A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó.  

15.9.4. Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk.  

A szépirodalmat Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.  

15.9.5. A kollégiumi könyvtár katalógusai 

A tételek belső elrendezése szerint:  

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

 raktári katalógus  

Raktári katalógus:  

A raktári katalógus a könyvtár helyrajzi nyilvántartása, tükrözi az állomány felállítási rendjét.  

Betűrendes leíró:  

A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik. 

A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek.  

A legfontosabb teendők:  

 az észlelt hibák azonnali kijavítása,  

 törölt művek kiemelése.  

Kollégiumi könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes feltárással 

vesszük nyilvántartásba. 

A Szikla-Mini program beszerzése óta a régi anyag rekatalogizálása folyamatosan történik.  

A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása  

A program elnevezése:  

Szikla-Mini integrált könyvtári rendszer  

Üzembe helyezés dátuma: 2014.  

A program a mindenkori könyvtáros gépén fut.  

Jogosultságok:  

az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését könyvtáros végzi.  

A feldolgozás menete a program ajánlásai nyomán történik.  
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1. A dolgozók munkarendjére vonatkozó rendelkezések 

A munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, szabadságra, munkavégzés szabályaira, 

munkaidőre, kártérítésre vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyv valamint,  végrehajtási 

utasításai szabályozzák.. 

1.1. Alkalmazási feltételek 

  A kollégiumban pedagógusként büntetlen előéletű és cselekvőképes, a munkakörre előírt 

iskolai végzettséggel, szakképesítéssel rendelkező olyan személy alkalmazható, aki 

evangélikus vallású, keresztyén, erkölcsileg feddhetetlen. Amennyiben megfelelő 

evangélikus vallású jelentkező nincs, úgy más vallású pedagógus is alkalmazható, ha 

vállalja az intézmény szellemiségét és értékrendjét. 

 A kollégiumban a megfelelő iskolai végzettség. 

 nevelőtanárnak: Főiskolán vagy egyetemen szerzett tanári diploma 

1.2. Pedagógusi munkakör létesítése 

 Főállású határozatlan időre kinevezett /rendes/ pedagógus 

ezen munkakört nyilvános pályázat útján- a tantestület egyeztetésével- lehet létesíteni és 

betölteni, melyről az igazgatótanács dönt. A pedagógus kinevezését az igazgató írja alá, az 

igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 Főállású határozott időre megbízott /helyettes pedagógus 

Ezen munkakört az igazgató jogosult önállóan betölteni, a pedagógussal a munkaszerződést 

megkötni. Legfeljebb egy tanévre, indokolt esetben ez egyszer hosszabbítható meg. 

  Óraadói megbízás 

Az igazgató önállóan jogosult óraadói megbízással, pedagógussal vagy hitoktatóval szerződést 

kötni. 

A pedagógusok további munkaviszonyával kapcsolatos esetekben a mindenkor hatályos Mt. 

rendelkezései szerint kell eljárni.   

1.3.Munkavégzés 

A teljes munkaidő heti 40 óra, vagy a munkaszerződésben meghatározott munkaidő. 

A pedagógus kötelező óraszáma heti 30 óra kollégiumban töltendő, órarend szerint. 

A munkakörbe tartózó feladatként kell ellátni, és kötelező óraszámba kell beszámítani: 

 a tanulókkal közvetlen foglalkozás idejét, melyet a heti munkarend tartalmaz 

 a főszolgálat idejét (12.00 – 22.00   -    6.00 – 8.00) 

 a vezető kötelező heti óraszáma 10 óra 

 a vezető pedagógus kötelező heti óraszáma 28 óra 

A munkavégzésre vonatkozó további előírásokat a mindenkor hatályos Mt. szerint kell 

alkalmazni. 

1.4. A munka díjazása: 

Az intézményben alkalmazott valamennyi dolgozóra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény szerinti bérbesorolás az irányadó 

1.5.Túlmunka 

A pedagógus túlmunkáját az igazgató rendeli el, írásban. 

A pedagógusok a kötelező órájukon felül végzett tevékenység esetén, az alábbi módon kapják 

meg munkájuk ellenértékét:  

 gyerek illetve csoportkísérés (kulturális rendezvény, kirándulás, rendkívüli bennmaradás, 

stb.) esetén a munka arányában szabadidőt kap. 

 egyedi döntés alapján a költségvetés helyzetének függvényében a fent felsorolt 

esetekben túlóradíj fizethető. 
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A túlmunkadíj összegét, és az elrendelhető túlmunka felső határát a mindenkor hatályos Mt. 

előírásai tartalmazzák.   

A hétvégén és ünnepnapokon végzett minden munkaóra számfejtése az aktuális törvényi 

előírásoknak megfelelően történik. 

1.6. Helyettesítés 

Amennyiben a pedagógus kötelező óraszámának keretében helyettesít, a helyettesítőt 

helyettesítési díj illeti meg.  

Ennek összege a helyettesített pedagógus egy órára eső illetményének 50 %-a lehet 

csoportösszevonással. 

1.7. Ügyelet 

A napi teljes munkaidőn felül végzett ügyelet, továbbá kollégium nem tanrend szerinti 

működtetése esetén (vasárnapi nyitva tartás, kiegészítő tevékenység keretében végzett 

szállásadás,) ügyeleti díj illeti meg. A főszolgálat ideje a heti kötelező óraszámba számít, melyre 

ügyeleti díj nem jár. 

Amennyiben az ügyelet pihenőnapra esik az ügyeletet ellátó óradíját az aktuális Mt. előírásainak 

megfelelően kell elszámolni. 

Az ügyeletet az igazgató rendeli el. 

A főszolgálatos nevelőt a főszolgálat éjszakájára készenléti-díj illeti meg, melynek összegét az 

aktuális Mt. előírásai határozzák meg. 

A pedagógus részére ügyeleti díj jár., ha a napi teljes munkaidején felül pedagógiai programban 

előírt tanulmányi kiránduláson vesz részt, továbbá, ha a Kollégium nem tanrend szerint működik 

(szombat- vasárnapi nyitva tartás, szállás bérbeadás).  

2. Dolgozókat megillető juttatások 

2.1. Pótlékok 

 A pótlékok megállapításánál a 138/1992. Korm. rendelet mindenkor hatályos előírásait kell 

alkalmazni ( kivétel a kollégiumi pótlék) 

2.1.1.kollégiumi pótlék 

Nem kötelező csak adható annak, aki kollégiumban nevelő és oktató munkát végez, a 

mindenkori pótlékalap 30% 

2.1.2.Tanulócsoport vezetői pótlék 

Azt a pedagógust illeti meg aki önálló tanulócsoportot vezet. 

2.1.3.Diákönkormányzatot segítő pótlék, melynek összege a pótlékalap 15%-a. 

2.1.4.Vezetői pótlék 

Magasabb vezető beosztású dolgozót /igazgató/ az országos szabályzatban megállapított   max. 

300 %, illetve a fenntartó által meghatározott konkrét összeg. 

2.1.5.Gazdaság vezető pótléka, a pótlék minimum kétszerese 

2.1.6.Egyéb pótlék 

Élelmezésvezetői pótlék, mértéke a pótlékalappal azonos (100%) 

Pénzkezelési pótlék, mértékét a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 

2.1.7.Munkaközösség vezetői pótlék, melynek mértéke 30 % 

 2.2. Munkajogi rendelkezések 

 A dolgozó részére az éves költségvetési előirányzat által biztosított kereten belül egyéb személyi 

jellegű juttatást lehet megállapítani 

2.2.1.Jutalom 

Formáját és mértékét a mindenkori költségvetés figyelembevételével a Kollégiumi tanács 

véleményének kikérését követően az igazgató határozza meg. 

2.2.2.Jubileumi jutalom a Kjt. Szabályai szerint. Valamennyi dolgozót megilleti. 

 25 év közalkalmazotti, vagy más egyházi intézményben eltöltött jogviszony esetén két havi 

besorolási illetmény 
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 30 év közalkalmazotti, vagy más egyházi intézményben eltöltött jogviszony esetén 3 havi 

illetmény 

 40 év közalkalmazotti, vagy más egyházi intézményben eltöltött jogviszony esetén 5 havi 

illetmény 

 A nyugdíjazás évében esedékes jubileumi jutalmat nyugdíjazáskor kell kifizetni. Ha az 

alkalmazott legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves 

közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kell kifizetni.  

2.2.3.Munkaruha  

 a rendelkezés kiterjed a Luther Márton Evangélikus Kollégium valamennyi dolgozójára 

 a kollégiumban végzett munka minden dolgozó esetében a ruházat nagymértékű 

beszennyeződésével, gyors elhasználódásával jár. Mindezek miatt a munkaruha pénzbeli 

megtérítése (megváltása) indokolt. 

 a munkaruha pénzbeli térítésének ideje és mértéke évi 12.000-18.000.- Ft-ig terjedhet 

 a munkaruha kihordási ideje 12 hónap 

 a dolgozó a juttatás évi illetve időarányos összegét a pénztárból, mint beszerzési előleget 

felveszi s a felhasználásról 30 napon belül számlával köteles elszámolni, az intézmény 

pénztárában, 

 a ruhapénz jog szerinti vásárlásra fordítható, 

 ha a  dolgozó túllépte a juttatás összegét a különbözet Őt terheli, 

 a kihordási időbe nem lehet beszámítani a munkavégzés 1 hónapot meghaladó bármilyen 

célból történő megszakítását (pl. fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, GYES, GYED, 

tanulmányi szabadság, betegség) 

 munkaviszony megszűnése estén  /a halálozás és nyugdíjba vonulás kivételével/ a 

munkavégzési kötelezettség alóli felmentés napjától kezdődően a dolgozó köteles a 

munkaruha igénybevett értékét a le nem járt kihordási idő arányában megtéríteni, 

 nem részesül juttatásban a nyugdíjba készülő dolgozó, aki okt. 1.-én fel van mentve a 

munkavégzés alól. 

 a munkaruha juttatással kapcsolatosan analitikus nyilvántartás /név és számla szerinti/ 

vezetése a pénztárosi feladatot ellátó ügyviteli dolgozó feladata, 

 e szabályzat a védőruhára való jogosultságot nem érinti, 

 a munkaruha juttatás csak adható, aminek kifizetése csak akkor lehetséges, ha az 

intézmény költségvetése lehetővé teszi. 

2.2.4.Védőruha 

Szükséglet szerint védőruha illeti meg a szakképzett és kisegítő dolgozókat, a konyhai 

alkalmazottakat, takarítókat, a karbantartót, és a takarítással foglalkozó alkalmazottat, a 

mellékelt védőruha, védőeszköz jegyzék szerint. 

A gazdasági ügyviteli dolgozót aki napi 4 órát számítógép képernyője mellett tölt, 

védőszemüveg illeti meg max évi 40.000.- Ft értékben. (igazgató, gazdasági vezető, kollégium 

titkár, élelmezésvezető, pénzügyi ügyintéző) 

2.2.5.Étkezési hozzájárulás 

adható a dolgozóknak  a mindenkori adótörvényekben szabályozott adómentes értékhatárig, 

természetbeni étkezésre.  A dolgozó kérésére az étkezési hozzájárulás az adómentes értékhatárig 

utalványra is váltható. Ha a dolgozó távolléte a 30 napot meghaladja, nem illeti meg az étkezési 

hozzájárulás. 

A munkaviszonyban nem álló saját nyugdíjas dolgozó térítés ellenében kedvezményes étkezésre 

jogosult. 

2.2.6.Illetményelőleg 

Az illetményelőleg összegének mértéke és a visszafizetés időtartama Intézményünkben az 

alábbiak szerint lett megállapítva: 

 feltétele: 1 éves munkaviszony a jelenlegi munkáltatónál (szerződéses, Gyes, Gyed 

dolgozó nem kaphat) 
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 visszafizetési időtartam: 6 hónap 

 maximális mértéke: a dolgozó 1 havi bruttó illetménye. 

 az illetményelőleg is adható juttatás, melynek kifizetése csak akkor lehetséges, ha az 

intézmény költségvetése azt lehetővé teszi. 

2.3. Szabadság 

A pedagógus alapszabadsága évi 21 munkanap. A szabadság kiadására vonatkozó egyéb 

rendelkezések a közalkalmazotti törvény szerint alkalmazandók. Az igazgató alapszabadságát a 

pedagógusokra vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani. 

Pótszabadság: 

 Magasabb vezető állású pedagógust évi 10 munkanap pótszabadság illeti meg, de azt 

csak egy jogcímen veheti igénybe. 

 A pedagógust, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi felelőst 25 nap munkaköri 

pótszabadság illeti meg. 

 A kollégium többi dolgozójának alap- és pótszabadságának megállapítása, 

igénybevétele a mindenkor hatályos Mt. előírásai szerint történik. 

2.4. Előmeneteli és illetményrendszer 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium alkalmazottai tekintetében a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény szerinti előmeneteli és illetményi szabályok vonatkoznak. Az 

alkalmazottaknak előmenetelénél, munkaidő beszámításánál figyelembe kell venni az előző 

végzettségnek megfelelő közalkalmazotti vagy más egyházi intézményekben eltöltött 

munkaviszonyt. 

3.Egyéb dolgozókra vonatkozó szabályok 

3.1.Kártérítési felelősség 

A pedagógus és nem pedagógus dolgozók valamint a munkáltató felelősségére a mindenkor 

hatályos Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3.2.Fegyelmi felelősség 

A pedagógus és nem pedagógus dolgozókra vonatkozó fegyelmi szabályokat a mindenkor 

hatályos Mt. Rendelkezései szerint kell alkalmazni. 

 

4. Dolgozói munkaköri leírások 

4.1.Pedagógus munkaköri leírása  /minta/ 

A kollégiumunkban a pedagógusokat kollégiumi nevelőtanár munkakörben foglalkoztatjuk. 

A Luther Márton Evangélikus Kollégiumban dolgozó ……………….  nevelőtanár munkaköri leírása 

a ……………-as tanévre 

Szakképzettsége: főiskolai vagy egyetemi tanári végzettség 

Munkaköri  beosztása: kollégiumi nevelőtanár  

Bérbesorolási kategóriája: F vagy H 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: 40 óra 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 

A kollégiumi nevelőtanár feladatát a munkaközösség-vezető nevelőtanár közvetlen irányításával végzi. 

1. Általános rendelkezések 

 Gondoskodik a házirendben foglaltak betartásáról. 

 Valamennyi pedagógus köteles ellátni a csoportvezetői, az ügyeletes tanári (főszolgálatos) és 

a szilenciumi felügyelettel járó teendőket, továbbá legalább egy érdeklődési kört vezetni heti 

munkarend alapján. 

 Az érdeklődési kör foglalkozásairól előre éves tervet készít és a megtartott foglalkozásokról 

naplót vezet. 



58 

 

 A nyári szabadság megkezdése előtt kötelesek a leltározást a bizottsággal együtt elvégezni. 

 Kötelesek a munkaidőt pontosan betartani. Az esetleges óracseréket előzetesen kell 

egyeztetni a kollégium vezetőjével és írásban leadni.  

 Részt kell venniük a havonkénti tantestületi értekezleten, valamint az évnyitó, a félévi és év 

végi tantestületi értekezleteken. 

 A pedagógusok félévi és év végi írásos beszámolót készítenek megadott szempontok alapján. 

 Figyelemmel kísérik a kollégiumi nevelőmunkával kapcsolatos pályázati kiírásokat, és 

pályázatokat dolgoznak ki a saját területüknek megfelelően. 

2. Csoportvezetői teendők: 

 A csoportnapló vezetése éves munkaterv készítése, a csoportfoglalkozások témájának és azok 

rövid értékelésének rögzítése, törzskönyv, adatlapok kitöltése, illetve módosítása évközben. 

 Megtartja a csoportfoglalkozásokat és az egyéni beszélgetéseket. Ezeket dokumentálja a 

„nevelői feljegyzésekben”. 

 A tanulók tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérése a tanulók jegyeinek 

beírása havonként, valamint a félévi és év végi bizonyítványok bemásolása. 

 Kapcsolatot tart  az iskolákkal (elsősorban az osztályfőnökkel) és a szülőkkel. 

 Ellenőrzi, hogy a csoportjába tartozó tanulók időben eleget tettek-e díjfizetési 

kötelezettségüknek. 

 Rendszeresen ellenőrzi a tanulók ellenőrző könyvének tartalmát. 

 Felel a csoportjába tartozó tanulók szobarendjéért. 

 Figyelemmel kíséri a csoportjába tartozó tanulók szilenciumi mulasztását. 

 Figyelemmel kíséri a reá bízott hálók lakóinak be és kiköltözését, azt bevezeti a kollégium 

törzskönyvébe, gondoskodik az adatlap meglétéről. 

 Folyamatos információt szerez tanulói tevékenységéről, szociális helyzetéről, ha szükséges 

jelenti felettesének ill. a gyermekvédelmi felelősnek. 

 A tehetséges tanulókat megfelelő helyre irányítja tehetségük kibontakoztatása érdekében. 

3. Ügyeletes tanári teendők: 

 Szolgálati idő 12-22 óráig és másnap reggel 6-8 óráig és  

      éjszakai készenlét,  ügyelet 22.00-6.00 óráig. 

 Az igazgató távolléte esetén az azonnali megoldást igénylő kérdésekben döntési jogkörrel   

rendelkezik. 

 Felel a kollégium egész területén történt eseményekért, a rendkívüli eseményeket szóban is jelenti 

a kollégium vezetésének. 

 Névre szólóan kiosztja a tanulóknak az étkezési jegyeket. 

 Vezeti az étkezési nyilvántartást, naponta 13.00 óráig leadja a következő napi étkezési létszámot a 

konyhának. 

 Reggel: kinyitja a bejárati ajtókat, ébreszti a tanulókat, felügyeli a reggeli rendjét, ellenőrzi a 

szobákban a takarítást, biztosítja, hogy minden tanuló időben eltávozzon az iskolába. 

 A beteg tanulók lázát megméri, rögzíti a tüneteket az ügyeleti naplóba és  orvoshoz küldi őket, 

szükség esetén orvost vagy mentőt hív. 

 Napközben: felel az ügyeleti napló vezetéséért, engedélyezi a tanulók távolmaradását és azt 

bejegyzi a naplóba. 

 Eligazítja az ügyeletes tanulókat, a későbbiekben, pedig ellenőrzi munkájukat. 

 Felel a szilencium pontos kezdéséért. 

 A szilencium ideje alatt biztosítja a kollégium rendjét és fegyelmét, ellenőrzi a szobában tanuló 

diákokat. 

 Elősegíti a tanulók felkészülését és figyelemmel kíséri a szilencium rendjét. 

 Este: Felügyeli a vacsora rendjét, megköveteli a kulturált étkezést. 

 Vacsora után naposi foglalkozást tart, esténként létszámellenőrzést végez. 

 Biztosítja az esti programok pontos kezdését és azokhoz nyugodt körülményeket teremt. 

 Szükség esetén engedélyezi a fennmaradást, engedélyezi és rögzíti a kollégisták egyéni 

programjait. 

 Elrendeli a takarodót, ellenőrzi és bezárja a kollégium valamennyi bejáratát, valamint a 

használaton kívüli helységeit. 
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 Heti két alkalommal szervezi az esti zenés elbúcsúzást. 

 Takarodó után biztosítja a kollégium nyugalmát. 

4. A szilenciumi ügyeletes-tanár feladatai: 

 A szilenciumi napló vezetése: A létszám ellenőrzése és adminisztrálása naponta, naponkénti 

feljegyzés a foglalkozásokról. 

 Ügyel a nyugodt tanulás körülményeinek megteremtésére. 

 Elősegíti a tanulók felkészülését: a tanulási sorrend és az időbeosztás tervezésének, továbbá az 

egyes tantárgyak tanulási technikájának megtanítása; egyéni segítségnyújtás és egyéni 

korrepetálás 

 Az 5-8 osztályos tanulók felkészülését mindennap egyenként ellenőrzi és számon kéri.  

5. Egyéni feladatok: 

 -……………………………. 

 -……………………………. 

 -………………………………. 

Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Dátum:……………………………… 

 

                                                                                     …………………………… 

                                                                                               igazgató 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

 

Dátum:………………………………………... 

 

                                                                                 ……………………………… 
                                                                                          munkavállaló  

 

4.2. Munkaközösség-vezető nevelőtanár munkaköri leírása /minta/ 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok (kollégiumi nevelőtanárok) munkaköri leírásának kiegészítéseként 

értelmezendő. 

A Luther Márton Evangélikus Kollégiumban dolgozó ………………. Munkaközösség-vezető 

nevelőtanár munkaköri leírása                                                A ……………-as tanévre  

Munkaköri  beosztása: munkaközösség-vezető nevelőtanár   

Bérbesorolási kategóriája: F vagy H 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: 40 óra 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 

Munkaközösség vezető nevelőtanár feladata: feladatát az igazgató közvetlen irányításával végzi 

Ellenőrzési feladat: 

 Tanítási időkeret (túlóra) elszámolásokat ellenőrzi, az összesített túlórákat feladja 

számfejtéshez. 

 Mérés, értékelési feladatok elvégzése. 

Kapcsolatot tart a : 

 Pedagógusokkal 

 Kollégiumtitkárral 

 Gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel 

 Gazdaságvezetővel 

 Gondnokkal 
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 Élelmezésvezetővel 

Szervezési feladatok: 

 Az igazgatóval közösen elkészítik az éves munkatervet és órarendet 

 Elkészíti a nevelők hétvégi (vasárnapi beosztását) 

 Részt vesz a vezetőségi értekezleten, és az információkat továbbítja a nevelőtestületnek 

 Figyelemmel kíséri a helyettesítéseket 

 Figyelemmel kíséri a pedagógiai feladatok pontos végrehajtását, szükséges esetben javaslatot 

tesz az igazgatónak a beavatkozásra 

pedagógiai feladatok: 

 részt vesz a pedagógiai feladatok elosztásában  

 egyetértési jogot gyakorol a nevelők munkaköri leírásának kialakításában 

 az igazgatóval közösen kialakítja a félévi és évvégi beszámoltatás szempontjait 

 közreműködik a pedagógusok továbbtanulásának elbírálásánál 

 javaslatot tesz a pedagógusok differenciált bérezésére, jutalmazásra, kitüntetésre 

 javaslatot tesz a házirend módosítására 

4.3.. Gazdaságvezető munkaköri leírása 

A nyíregyházi Luther Márton Evangélikus Kollégium gazdasági vezetője részére 

A gazdasági vezető munkáltatói jogkört gyakorló vezetője a kollégium igazgatója. Munkáját az 

intézmény igazgatójának közvetlen felügyelete mellett látja el. 

Dolgozó neve:……… 

Dolgozó szakképzettsége: felsőfokú főiskola/egyetem és mérlegképes könyvelő 

Munkaköri  beosztása: …….. 

Besorolási kategóriája:  F vagy H 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: …. óra 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 

A gazdasági vezető közvetlen irányítási hatáskörébe tartozó területek: 

 könyvelés 

 számlaellenőrzés  

 pénztár 

 kollégium konyhája 

A gazdasági vezető közvetlen irányítási hatáskörébe tartozó dolgozók: 

 élelmezésvezető 

 gazdasági ügyintéző, gondnok 

 gazdasági asszisztens                   

 Feladata az intézmény  gazdasági feladatainak irányítása, szervezése, ellátása. 

Részletes felaladat-, és hatáskörei az alábbiak:        

Kidolgozza (elkészíti): 

 a kollégium éves beszámolóját, költségvetését, eredmény-kimutatást,és a kiegészítő 

mellékleteket, ezzel kapcsolatban érvényesíti az új számviteli törvény alapelveit, 

 a belső szabályozó utasításokat, 

 a nem szabvány ügyviteli nyomtatványokat, 

 Számviteli szabályzatot 

 az iratkezelési szabályzatot, 

 a bizonylati szabályzatot, 

 a leltározási szabályzatot, 

 az önköltség-számítási szabályzatot 

 Selejtezési szabályzatot 

 Pénzkezelési szabályzatot  

 a szállítók és közületi vevők folyószámláinak vezetését és rendezését szolgáló 

munkamódszert és elvégezteti az idetartozó feladatokat, 
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 a számviteli feladatok ellátásnak munkamenetét, 

 elvégzi a negyedéves és éves zárási, valamint a leltár utasítás szerinti  munkákat, 

 a pénzügyi tartozások és követelések nyilvántartását, 

 az állami költségvetéssel, kapcsolatos befizetési kötelezettségek és kiutalási igények 

nyilvántartását, és ezeket pénzügyileg rendezi, 

 a helyiség és egyéb bérleti szerződések nyilvántartását, a díjakat határidőre  beszedi. 

 Közreműködik: 

 minden olyan döntés kialakításában, amely a gazdasági vezető hatáskörébe tartozik. 

 a szállítási szerződések megkötésében, 

 a selejtezési javaslat kidolgozásában, 

 az energiagazdálkodás és környezetvédelmi feladatok ellátásában, 

 a munkaszervezési javaslatok kidolgozásában, 

 a költséggazdálkodási javaslat kidolgozásában, 

 munkaerő létszámjavaslat kidolgozásában, 

 a számítástechnikára vonatkozó javaslat kidolgozásában,  

 a számlarend, a számlatükör, a bizonylati rend, a könyvvezetés kialakításában, a számviteli 

törvény érvényesítése által, 

 a leltárelszámolásban, a leltárhiány megállapításában, közlésében és a kártérítésre való 

kötelezés kiadásában, 

 az elszámoltatással kapcsolatos utasítások kiadásában, 

 az egyéb juttatások megállapításában. 

Hatásköre: Javaslattételi hatásköre, amely kettős:  

 egyrészt javaslatot  előterjesztő  vezető,  

 másrészt pedig az irányítása alá tartozó munkaszervezet az elfogadott javaslat 

végrehajtója  

 A gazdasági vezető javaslatot tesz: 

 a belső ügyviteli folyamatokat szabályozó szakmai utasításra, 

 a változások folyamatos nyilvántartására, 

 a gazdasági események számviteli követésére, 

 a szállítók és közületi vevők folyószámláinak vezetésére, rendezésére, 

 a havi, negyedéves és éves zárási, valamint a leltárutasítás szerinti munkák elvégzésére, 

főkönyvi kivonat elkészítésére, éves beszámoló jelentés, mérleg, eredmény-kimutatás, 

kiegészítő melléklet a számviteli alapelvek érvényesítésével, 

 az elszámoltatással kapcsolatos utasítás kiadására, 

 a havi zárásra, 

 a házi pénztárkeret megállapítására, 

 a helyiség és egyéb bérleti szerződések nyilvántartására, a díjak határidőre való befizetésére, 

illetve beszedésére, 

 a biztosítási szerződések megkötésére és pénzügyi feladatainak elvégzésére, 

 az adók levonására,  

 az adatszolgáltatás teljesítésére, 

 a beszerzésekre vonatkozó szerződések pénzügyi teljesítésére, nyilvántartására. 

 Véleményező hatásköre 

 Hivatalból szavazati joggal bíró tagja az intézményi igazgatótanácsnak      

 egyes esetekben a dolgozók közösségével együtt és 

 Döntési hatáskör:A gazdasági vezető az alábbi kérdésekben dönthet: 

 ellenőrzött jelentések alapján, a készletváltozások rendezésével nyilvántartásával 

kapcsolatban, 

 a folyószámlák vezetése ügyében. 

 a szállítói számlák és szállítólevelek egyeztetése, tartalmi és számszaki helyesség ellenőrzése 

ügyében, 

 az intézményi pénztár működtetése ügyében, 

 bérekkel kapcsolatos ügyekben, 



62 

 

 a dolgozókat terhelő levonások, követelések rendezésében, 

 az állami költségvetéssel kapcsolatos befizetések illetve igények rendezése ügyében,  

Információt szolgáltat:  

 fenntartó, 

 igazgatótanács, 

 kollégium igazgatója részére. 

 Ellenőrzi: 

 az intézmény érdekeinek érvényre juttatását, 

 az ellenőrzési rendelkezések szabályzatba foglalását, 

 az adatok valódiságát, 

 a bizonylati fegyelem megtartását, 

 a gazdasági tevékenységre vonatkozó jogszabályok megtartását, 

 a gazdálkodással kapcsolatos ügyeket, 

 a belső szabályzatok elkészítését, aktualizálását, megtartását. 

 Felelős: 

 a jogszabályi, a hatósági és alapítói előírások szakterületén valómegtartásáért, 

 az intézmény belső pénzügyi rendjének kialakításáért, ezen belül: 

 az intézmény bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáért, 

 a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítéséért, 

 a leltározási kötelezettség teljesítéséért, 

 az anyag és eszköznyilvántartásért, 

 a gazdálkodási és pénzügyi tervek elkészítéséért, 

 a létszám- és bérgazdálkodásért,  

 az éves beszámoló és költségvetés elkészítéséért. 

Külső szervek felé képviseli az intézményt, a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok 

tekintetében a kollégium igazgatójának a  helyettese. 

A kollégium pénztári ellenőre és ellenjegyzője. 

Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Dátum:……………………………… 

                                                                                    …………………………… 

                                                                                               igazgató 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

Dátum:………………………………………... 

 

                                                                                 ……………………………… 

                                                                                          munkavállaló  

4.4. kollégiumtitkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása 

A kollégiumtitkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáltatói jogkört gyakorló vezetője a kollégium 

igazgatója. Munkáját kettős munkakörben az intézmény igazgatójának közvetlen felügyelete mellett látja el. 

 

Dolgozó neve:……… 

Dolgozó szakképzettsége: felsőfokú főiskola/egyetem 

Munkaköri  beosztása: kollégiumtitkár, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

Besorolási kategóriája: F vagy H 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: 40 óra az alábbi munkaidő beosztással 

Naponta: 800 – 1600 óráig, amely munkaidő 20 perc ebédidőt tartalmaz 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 
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Kollégiumi titkári és gyermekvédelmi munkakör feladatai: 

 Kezeli az intézmény munkavállalóinak személyi anyagát. 

 Munkaügyi feladatai részeként: 

- vezeti a dolgozói adatbázist, 

- új felvétel esetén az igazgatóval történő egyeztetést követően, elkészíti a 

munkaszerződéseket 
- gondoskodik a MÁK és a NAV felé a  T1041-es változás bejelentésről, 

- kiállítja az adatfelvételi lapot, elkészíti a személyi anyagot, gondoskodik arról, hogy a 

bérszámfejtés (Magyar Államkincstár) minden adatot időben megkapjon 

bérszámfejtéshez,  

- munkaviszony megszüntetésekor az igazgatóval történő egyeztetetést követően 

elkészíti, és átadja a dolgozónak a megfelelő dokumentumokat és eljuttatja azokat a 

bérszámfejtő (Magyar Államkincstár) részére,  

- elkészíti a megbízási szerződéseket, gondoskodik a hozzá tartozó nyilatkozatok, 

dokumentumok meglétéről, 

- Gondoskodik a gazdaságvezetővel történt egyeztetés után a soros átsorolások 

elkésztéséről, s a bérszámfejtő (Magyar Államkincstár) felé történő továbbításról, 

- havonként kimutatást készít a távollét adatokról, összegyűjti a táppénzes 

dokumentumokat, megírja a szabadságengedélyeket, határozatot készít a fizetés 

nélküli szabadság engedélyekről, majd ezeket megküldi a bérszámfejtő (Magyar 

Államkincstár) részére 

- folyamatosan vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását, elvégzi az ezzel 

kapcsolatos év eleji nyitó és év végi zárlati teendőket. 

- gondoskodik a kollégiumi dolgozók jelenléti ívének ellenőrzéséről, havonkénti 

zárásáról, szakszerű irattárba helyezéséről. 

- Kezeli a Magyar Államkincstár eAdat és KIR3 programját. 

- Vezeti a dolgozók betegszabadság nyilvántartását. 

- Kérésre munkáltatói és kereset igazolást állít ki a dolgozók részére. 

- Kiállítja  és átadja a dolgozók részére a kedvezményes MÁV utazási igazolványokat. 

- A pedagógus dolgozók részére a pedagógus igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket 

intézi. 

 Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék 

hasznosításának lebonyolításában. 

 Kezeli a tanulók beköltözési adatlapjait, felvételi kérelmeit, gondoskodik ezek 

szakszerű irattárba helyezéséről.  

 Elkészíti a kollégiumi jogviszony létesítő és megszüntető határozatokat, gondoskodik 

azok átvételéről. 

 Beköltözéskor a tanulók számára elkészíti a „Nyilatkozatot” az étkezési térítési díj 

kedvezményének megállapításához. 

 A normatíva igényléshez és ellenőrzéshez szükséges tanulói adatokat tartalmazó 

táblázatokat elkészíti. 

 Kérésre igazolásokat állít ki a tanulók részére. 

 Kezeli, nyilvántartja a külföldi tanulók adatait. 

 Vezeti a beírási naplót. 

 A törzskönyv adatait egyezteti a KIR nyilvántartással. 

 Kezeli a KIR programban a tanulói, pedagógus és az intézmény adatait, 

nyilvántartásait. 

 Kezeli a kollégium irattárát, évvégén szakszerűen elhelyezi a dokumentumokat. 

 Levelek, jegyzőkönyvek, feljegyzések készítése. 

 Alapdokumentumok elhelyezése, legitimációs záradékok meglétének biztosítása-. 

 Kapcsolattartás a Magyarországi Evangélikus Egyház ügyintézőivel. 
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 Pannonflottás telefonok kollégiumi kapcsolattartója. 

 Pályázati anyagok rendszerezése. 

 Tanítási évvel kapcsolatos iratok szakszerű dokumentálása, továbbítása. 

 Gyermekvédelmi feladatai részeként: 

- Elvégzi mindazt a tevékenységet, ami a kompetenciájába beletartozik. 

- Esetkonferenciákat szervez. 

- Kapcsolatot tart családsegítővel, szülőkkel, iskolák gyermekvédelmi felelőseivel. 

- Nyilvántartja a hátrányos helyzetű (HH, és HHH) tanulókat. 

- Lehetőség szerint prevenciós előadásokat szervez. 

- Nyilvántartja és a kormányhivatalnak jelenti a kollégiumban történő tanulóbalesetet. 

- A délelőtti órákban ellátja a kollégium épületében betegség vagy egyéb ok miatt benn 

tartózkodó tanulók felügyeletét. 

 Segítséget nyújt a gazdasági asszisztens részére a  GnSoft és Lafisoft  program 

használatához. 

 Gondoskodik a dolgozók rendszeres orvosi vizsgálaton történő megjelenéséről. 

 Közvetlenül segíti az intézményvezető munkáját, egyezteti, nyilvántartja a különféle 

rendezvények, meghívások időpontjait. 

 Az intézmény személyi értékelő eljárás rendjében előírt dokumentációk 

előkészítésében lebonyolításában részt vesz. 

 Az intézmény hivatalos iratainak, anyagainak, faxon továbbítása, fénymásolása. 

 Internet használata, (kleofás lista kezelése), elektronikus levelezés lebonyolítása. 

 Postai küldemények átvétele, továbbítása. 

 A beérkező számlák érkeztetése, továbbítása a gazdasági iroda felé. 

 Vezeti a számítógépen a tanulói adatbázist, ellátja az ezzel kapcsolatos ügyintézést. 

 Elkészíti a különféle információs jelentéseket, statisztikai adatszolgáltatásokat 

(KIR,MÁK stb). 

 Segít a vendégek fogadásában, vendéglátásban. 

 A kollégium rendezvényein, ünnepélyeken részt vesz, segíti azok szervezését. 

 A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi üléseken. 

 Jegyzőkönyv vezetőként részt vesz a Szülői munkaközösség ülésein.  

 Figyelemmel kíséri és alkalmazza a munkaköre ellátásához szükséges 

jogszabályokat, az intézményi belső szabályzatokat, és utasításokat. 

 

A túlóráinak kompenzálása szabadidő biztosításával történik. Feladatát legjobb tudása szerint, a 

munkájához szükséges jogszabályok tanulmányozásával és alkalmazásával lelkiismeretesen 

végzi. 
Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza 
Dátum:……………………………… 

                                                                                    …………………………… 

                                                                                               igazgató 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

Dátum:……………………………………….. 

                                                                                 ………………………………  

      munkavállaló  
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 4.5. Élelmezésvezető munkaköri leírása 

A nyíregyházi Luther Evangélikus Márton Kollégiumban alkalmazott élelmezésvezető beosztású dolgozó 

részére 

Dolgozó neve:……… 

Dolgozó szakképzettsége: Középfokú  és élelmezésvezető képesítés 

Besorolási kategóriája: D vagy C 

Munkakörének betöltéséhez élelmezésvezetői képesítéssel kell rendelkeznie. 

Munkáltatója: Luther Márton Evangélikus Kollégium, Nyíregyháza, Iskola út 2. 

Munkáltatói jogkört gyakorló vezetője: a kollégium igazgatója 

Közvetlen szakmai felettese: a kollégium gazdasági vezetője 

A munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Konyhája, Nyíregyháza, Iskola út 2. 

Munkaköri besorolása: élelmezésvezető 

Munkaideje: heti 40 óra az alábbi munkaidő beosztással 

 Naponta: 800 – 1600 óráig, amely munkaidő 20 perc ebédidőt tartalmaz 

Az élelmezésvezető felelős a konyha szabályszerű működtetéséért, a tanulók és a dolgozók egészséges 

étkeztetéséért.  

Ennek érdekében ellátja az alábbi feladatokat: 

 A főzéshez szükséges élelmezési nyersanyagokat a megfelelő minőség biztosításával, a 

lehető legkedvezőbb gazdasági feltételek mellett  beszerzi. 

 Összeállítja a heti étlapot, melyet az oktatási intézmény vezetőjével,illetve annak kijelölt 

megbízottjával egyeztet. Jóváhagyás után  a heti  étlapot az ebédlőben kifüggeszti. 

 Kiadja a szakácsnőnek a napi főzéshez szükséges élelmiszereket. 

 Irányítja a konyhai dolgozók munkáját, ellenőrzi az ételadagokat.  

 Felel az egészségügyi rendszabályok megtartásáért. A konyhai dolgozók orvosi vizsgálatait 

az egészségügyi  könyvek alapján nyilvántartja, gondoskodik a rendszeres  orvosi vizsgálatok 

elvégzéséről. Biztosítja a  konyha biztonságos működéséhez szükséges munkavédelmi, 

tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok feltételeit és  megtartását. 

 Vezeti az élelmezési anyagok, készletek raktári nyilvántartását, figyelemmel kíséri azok napi 

változását, és elkészíti a hó végi elszámolást a gazdasági vezető részére. 

 Kezeli a GnSoft  élelmezési programot. 

 Az oktatási intézmény leltári ütemtervének megfelelően részt vesz  az irányítása alá tartozó 

egységek selejtezési, illetve leltározási feladataiban, s elvégzi az ezzel kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat. 

 

 Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Dátum:……………………………… 

                                                                                     …………………………… 

                                                                                               igazgató 

 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

Dátum:………………………………………... 

 

                                                                                 ……………………………… 
                                                                                          munkavállaló  
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4.6. Gazdasági ügyintéző, gondnok 

A nyíregyházi Luther Márton Evangélikus Kollégiumban alkalmazott nem pedagógus beosztású dolgozó 

részére 

Munkaköre: kettős munkakörben gazdasági ügyintéző és gondnok, munkaköréhez kapcsolt 

tevékenységként ellátja a pénztárosi teendőket is. 

Munkáltatója: Luther Márton Evangélikus Kollégium, Nyíregyháza, Iskola út 2. 

Munkáltatói jogkört gyakorlója: a kollégium igazgatója 

Közvetlen szakmai felettese: a kollégium gazdaságvezetője 

A munkavégzés helye: a Luther Márton Evangélikus Kollégium, Nyíregyháza, Iskola út 2. 

Munkaideje: heti 40 óra  az alábbi munkaidő beosztással: 

Naponta: 800 – 1600 óráig, amely munkaidő 20 perc ebédidőt tartalmaz 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 

Szakképzettsége: Munkaköréhez: legalább középszintű pénzügyi, gazdasági képesítéssel kell 

rendelkeznie. 

Besorolási kategóriája: D 

Pénztárosi munkaköri feladatainak összefoglalása 
A pénzkezelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően végzi a munkáját, anyagi felelősség 

terhe mellett kezeli az intézmény pénztári bevételeit és kiadásait. 

 Kezeli kollégium házipénztárát, ezzel kapcsolatosan a kollégium pénztárába történő  

tanulói, dolgozói és egyéb befizetéséket, valamint a konyhai készpénzes felvásárlások, és 

egyéb jellegű kiadásokat. A házipénztárból kifizetést csak a kollégium igazgatója, 

gazdaságvezetőjének engedélyével végezhet.  

 A házipénztárt tíznaponként ellenőrzi, lezárja, számítógépen rögzíti.  

 Havonta elvégzi a szükséges pénztári zárlati feladatokat a könyvviteli szabályoknak 

megfelelően. Anyagi felelősséggel tartozik a házipénztárban kezelt valamennyi 

pénzeszközért.  

 A bevételekhez (terembérlet, ételhulladék, tanfolyami díj stb.) elkészíti a számlát, 

gondoskodik a beszedésükről – gazdasági vezetővel egyeztetve – intézkedik a késedelmes 

teljesítés esetén. A befolyt bevételt bevételezi a házipénztárba vagy befizeti az intézmény 

folyószámlájára attól függően, hogy mennyi a házipénztár egyenlege. 

 Tartós távollét esetén a házipénztárt jegyzőkönyv alapján adja át. 

 

A gazdasági ügyintéző munkaköri feladatainak összefoglalása 

 

 A számlák mellé csatolja a teljesítési igazolást, gondoskodik a felhasználás 

bizonylatolásáról. 

 Figyeli a fizetési határidőket, gondoskodik a szállítói számlák összegének átutalásáról, 

kezeli a számlázással kapcsolatos reklamációkat, a gazdasági vezetőnek jelzi a likviditási 

problémákat. 
 Idegenforgalmi adó nyilvántartást összesíti, gondoskodik az összeg átutalásáról. 

 Részt vesz az iskola vagyonának leltározásában, selejtezésének, hulladék hasznosításának 

lebonyolításában( elkészíti a selejtezésre szánt készletek jegyzékét).  

 Ellenőrzi a bérjegyzéket tartalmilag, gondoskodik a munkabérek folyószámlára történő utalásáról 
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 A MÁK bizonylata alapján minden hónap 12-ig átutalja az adókat, járulékokat.  

 Elvégzi a MÁK-kal kapcsolatos adatszolgáltatásokat a KIR 3 program segítségével ( intézményi 

kifizetések, változóbér számfejtését) 

 A szigorú számadású nyomtatványokról, előlegekről nyilvántartást vezet. 

 A dolgozók kiküldetéséről kiállítja a megfelelő bizonylatot, és gondoskodik az összeg 

kifizetéséről. 

 Figyelemmel kíséri és alkalmazza a munkaköre ellátásához szükséges jogszabályokat, az 

intézményi belső szabályzatokat, és utasításokat. 

 A dolgozók kérésére kereseti igazolásokat állít ki. 

 Az élelmezésvezetővel a hónap végén egyezteti az étkezések megrendelt adagszámát a befolyt 

bevételt,  kiállítja a vevők (EKLG, Ált.Isk.) részére a számlát. 

 A bankszámlakivonatokat előkészíti könyvelésre. 

 Ellátja a számla érvényesítő feladatát, gyakorolja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzést, a 

számlákon elvégzett műveleteket, könyvelési hivatkozásokat szignóval látja el.  

 A LIBRA program segítségével vezeti a kollégium tárgyi eszköz nyilvántartását, kiszámítja az 

értékcsökkenési leírást. 

 Kezeli a Magyar Államkincstár eAdat és KIR3 programját. 

 Szervezi és lebonyolítja a kollégium szállás értékesítéssel és rendezvénnyel összefüggő ügyeit. 

 Elkészíti a különféle információs jelentéseket, statisztikai adatszolgáltatásokat (KIR,MÁK, KSH 

stb). 

A gondnoki munkaköri feladatainak összefoglalása 
 Irányítja az intézmény technikai dolgozóit, szervezi és ellenőrzi munkájukat, beosztja 

munkaidejüket, kimutatást készít az elrendelt és teljesített túlórákról. 

 Irányítása alá tartozó dolgozók: 

                                                 Portások 

                                                 Takarítók 

                                                 Karbantartó, fűtő 

                                     Házmester 

 Figyelemmel kíséri az épületek, utak, bútorok, berendezési tárgyak műszaki állapotát. Az 

igazgatóval, a gazdasági vezetővel egyeztetve intézkedik a hibák kijavításáról a karbantartó 

bevonásával, vagy a javítás megrendeléséről. 

 Kiemelten figyelemmel kíséri a tűzoltó készülékek állapotát, rendszeresen évente egyszer, de 

szükség szerint azonnal is intézkedik a javításáról. A tűzcsapokat félévente szakemberrel 

ellenőrizteti.  

 Megszervezi, felügyeli a rovarirtást. 

 Megrendeli, bevételezi és kiadja az irodaszereket valamint a tisztító- és takarító 

eszközöket. 
 A kollégium rendezvényein, ünnepélyeken részt vesz, segíti azok szervezését, gondoskodik a 

technikai berendezések felállíttatásáról, a rendezvény végén a szokásos rend helyreállításáról.  

Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített 

védőeszközök 

 az iskolai étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 
Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Dátum:……………………………… 

                                                                                     …………………………… 

                                                                                               igazgató 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

Dátum:………………………………………... 

                                                                                 ……………………………… 
                                                                                          munkavállaló  
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4.7. Gazdasági asszisztens munkaköri leírása 

Munkaideje:  heti 10 óra  

A kollégium gazdaságvezető közvetlen irányítása, ellenőrzése mellet végzi gazdasági ügyviteli 

asszisztensi munkáját. 

 

Ennek megfelelően feladata: 

A tanulók étkezési térítési díjának teljes adminisztrációs feladatai, valamint a normatíva elszámoláshoz 

szükséges analitika elkészítése. 

Munkáját a „Lafisoft” étkezési díjszámító és GnSoft számlázó programmal végzi. 

 A pedagógusok által rögzített napi hiányzásokat, folyamatosan vezeti a  Lafisoft programba, 

majd hónap végén egyezteti a tanulói létszámot az élelmezésvezetővel. 

 Az élelmezés vezető által átadott dolgozói igényeket rögzíti a Lafisoft programba. 

 Az élelmezésvezetővel való egyezés után a GnSoft programban elkészíti a tanulók hó végi 

jóváíró számláit. A számlák elindítása előtt ellenőrzi,  a Lafisoft és a GnSoft programba felvitt 

adatok egyezőségét. Egyezés esetén a GnSoft programból kinyomtatja a jóváíró számlákat, 

majd listával együtt átadja a gazdasági ügyintézőnek.  

 A Lafisoft programmal elkészíti a tanulói és dolgozói  ebédjegyeket. 

 Hó végén elkészíti a dolgozók és térítésmentes tanulók számláit. 

 Hónap végén lezárja a Lafisoft programot, kinyomtatja a program által listázható 

dokumentumokat.  

 Hónap elején a tanulók részére előleg számlát készít a GnSoft programmal. Azoknak a 

tanulóknak, akik a z étkezési térítési díjat bankszámlán keresztül utalással teljesítik, proforma 

(díjbekérő) számlát készít, melyet a szülő részére e-mailen keresztül juttat el. 

 Az utalandó számlák első példányát a tanulóknak, második példányát, valamint a készpénzes 

számlák mindkét példányát a gazdasági ügyintéző részére átadja. 

 Minden hónap végén lekéri a GnSoft programból az egyenleget. Egyeztet a gazdasági 

ügyintézővel.  

 A tartozásokról az érinttettek részére fizetési felszólítást készít. 

 Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a tanulók „Nyilatkozatát” étkezési térítési díj 

kedvezményének megállapításához.. Gondoskodik a szükséges dokumentumok meglétéről. 

 Elvégzi a GnSoft programban az év eleji és év végi teendőket. 

 A keletkező dokumentumokat szakszerűen irattárba helyezi. 

Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Dátum:……………………………… 

                                                                                     …………………………… 

                                                                                               igazgató 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

Dátum:………………………………………... 

                                                                                 ……………………………… 
                                                                                          munkavállaló  

 

4.8. Portás, telefonközpontos munkaköri leírása 

Dolgozó neve:……… 

Dolgozó szakképzettsége: középfokú 

Munkaköri  beosztása: portás- telefonközpontos 

Besorolási kategóriája: B vagy D 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: heti 40 óra  váltott műszakban  

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 
Munkáltatói jogkört gyakorlója : a kollégium igazgatója 

Közvetett szakmai felettese: az intézmény gazdaságvezetője 

Közvetlen szakmai felettese:a gondnok 

A munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza, Iskola út 2. 
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A kollégium gondnokának közvetlen irányítása, ellenőrzése mellet végzi portás-telefonközpontos 

munkáját. 

 Fogadja az intézménybe érkezőket, útbaigazítja őket. 

 Fogadja, továbbítja a bejövő hívásokat, kezeli a telefonközpontot. 

 Az intézményvezető utasításának megfelelően jár el a kollégium lakóinak épületbe történő 

érkezésével és távozásával kapcsolatban. Betartja és betartatja az „ Luther Márton Evangélikus 

Kollégiumba érkezők belépés  és benntartózkodás rendjét ”  

 Átveszi és őrzi a talált tárgyakat, azokról feljegyzést készít. 

 Kezeli a kulcsos szekrényt, sorrendbe rendezi a kulcsokat 

 Tisztán tartja a portás helyiséget, a porta előtti részt, átjáróval együtt, az utca és udvar felőli 

bejárati ajtók előtti részt.  

 Átveszi, eljuttatja a kollégium lakóinak a postai küldeményeket, üzeneteket..  

 Szolgálati helyét csak abban az esetben hagyhatja el, ha gondoskodik helyettesítésről, egy 

másik felelős dolgozó személyében. 

 Helyettesítő párja a másik portás munkakört betöltő dolgozó. 

 Nyilvántartást vezet a vendégéjszakát igénybe vevőkről 

 Felveszi a szállóvendég adatait 

 Idegenforgalmi adó mentesség esetén lemásolja  - titkársági fénymásolón – a mentességet 

igazoló okiratot, az erre szolgáló nyomtatványt kitölteti a vendéggel. Kitöltés után azt lefűzi a 

nyilvántartóba, s a tárgyhónap végén a havi nyilvántartást átadja a gondnok részére.  

 Eseménynaplót vezet, melyben feljegyzi a rendkívüli látogatók nevét  

 Végrehajtja a felsőbb vezetőinek eseti utasításait. 

 Nyilvántartja a szabadkimenő utáni időszakban a kollégisták távozását és érkezését.  

 Szolgálati ideje végén átadja váltótársának az általa vezetett nyilvántartásokat, kulcsokat, 

üzeneteket. Informálja a napi eseményekről és folyamatban lévő ügyekről. Délutános 

műszakban ugyanezeket az éjszakás nevelőtanárnak adja át, pénteki napokon pedig a 

házmesternek. Gondoskodik az épület bejárati ajtóinak szükség szerinti zárásáról, az épület és 

berendezései biztonságos őrzéséről. 

 Rendkívüli események kapcsán azonnal értesíti az intézményben tartózkodó felettesét vagy az 

ügyeletet teljesítő nevelőtanárt. Ha nincs ilyen személy az épületben, telefonon vagy 

mobiltelefonon értesíti feletteseit és a házmestert. 

Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Dátum:……………………………… 

 

                                                                                     …………………………… 

                                                                                               igazgató 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

Dátum:………………………………………... 

 

                                                                                 ……………………………… 
                                                                                          munkavállaló  

  

4.9. Takarítók munkaköri leírása 

Dolgozó neve:……… 

Dolgozó szakképzettsége:………. 

Munkaköri  beosztása:………….. 

Besorolási kategóriája: A vagy B 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: …. óra 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 
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Feladatai: 

 

 Felel a kollégium rábízott helységeinek tisztántartásáért. 

 Gondoskodik az általa takarított helységek - lakószobák előterei, élelmiszertárolók, közös 

helységek, folyosó és a szintekhez tartozó lépcsőház – tisztántartásáról, fertőtlenítéséről.  

 Takarítja és fertőtleníti az ebédlő előtti táskatárolót, kézmosót, WC-t. 

 Biztosítja a szemetes edények kiürítését az udvari konténerbe. 

 Hetente legalább egyszer felporszívózza, felmossa a szobákat, portalanítja a szekrényeket 

és az ablakokat. 

 Péntekenként kitakarítja, fertőtleníti a tanulók által használt hűtőszekrényeket. 

 Havonként egy alkalommal nagytakarítást végez munkaterületén. 

 Munkatársaival közösen kimossa illetve kivasalja a kollégium konyháján használt 

köpenyeket, kötényeket, abroszokat. 

 Ápolja a szinten lévő növényeket. 

 Részt vesz a szezonális nagytakarítási munkálatokban. 

 Külön beosztás alapján hétvégeken kitakarítja a szállóvendégek után a hálószobákat, és 

az általuk használt helyiségeket, amelyért túlmunka díjazás illeti meg. 

 A ledolgozott munkaidőt jelenléti ív aláírásával igazolja.  

 Végrehajtja feletteseinek eseti utasításait. 

1. Járandóság 

 a munkaszerződésében meghatározott munkabér, 

 a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi szabályzatban rögzített 

védőeszközök 

 az  étkezés igénybe vétele esetén a munkáltató által biztosított étkezési támogatás 

 
Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Dátum:……………………………… 

                                                                                   …………………………… 

                                                                                               igazgató 

 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

Dátum:………………………………………... 

                                                                                 ……………………………… 
                                                                                          munkavállaló  

4.10. Karbantartó, ételkiszállító munkaköri leírása 

Dolgozó neve:……… 

Dolgozó szakképzettsége:  középfokú szakmunkás 

Munkaköri  beosztása:………….. 

Besorolási kategóriája: B vagy D 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: 36 óra 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 

Feladatai: 

Elvégzi az intézményben felmerülő kisebb javításokat: villanyszerelés, asztalos munkák, 

vasipari- és vízvezeték szerelési munkák, kisebb festési javításokat. 

 Vezeti a karbantartási naplót. 
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 A munkanaplóba beírja az elvégzett munkákat. Ha valamely javítás már szakember 

bevonását igényli, azt rögzíti a munkanaplóba és az intézmény gondnokának, jelenti. 

 Távozáskor a munkanaplót leadja a portásnak. a karbantartó naponta bejárja az 

intézményt és az észlelt hibákat külön vezetői utasítás nélkül is igyekszik javítani. 

 Az elvégzendő munkákat, hiányosságokat felméri és ütemezi a karbantartási naplóba. 

 Havonta köteles ellenőrizni a lefolyók csatornák tisztaságát, s a naplóba bevezeti. 

 Rendszeresen ellenőrzi és beállítja a gázkazánokat, vezeti a kazán naplót. 

 Az időjárásnak megfelelően szabályozza a fűtést. 

 A javításokhoz szükséges anyagokat megvásárolja és a kapott számlák alapján 

pénztárosnak, elszámol a felvett előlegről. 

 Rendkívüli javítások esetén bármikor munkába rendelhető, az így ledolgozott munkaidőt 

csúsztatásban kiveheti a dolgozó. 

 A karbantartó a saját maga észlelt hibákon kívül csak a karbantartási naplóba bejegyzett 

hibákat vagy az igazgató, gazdaságvezető illetve a gondnok utasítását köteles ellátni. 

 A ledolgozott munkaidőt jelenléti ív aláírásával igazolja. A jelenléti ívet a portán, 

található nyomtatványon vezeti. 

 Havonta leolvassa a villanyórát és a gázórát. E célra rendszeresített ellenőrzési naplóba 

az adatokat bejegyzi 

 Naponta két alkalommal kiszállítja az evangélikus óvoda részére  a konyháról az 

élelmiszert. 

 Elvégzi a kollégium  kisebb anyagbeszerzéssel kapcsolatos ügyeit. 

 Végrehajtja feletteseinek eseti utasításait. 

Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Dátum:……………………………… 

                                                                                     …………………………… 

                                                                                               igazgató 

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, és a 

benne foglaltakat kötelezőnek ismerem el. 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem: 

Dátum:………………………………………... 

                                                                                 ……………………………… 
                                                                                          munkavállaló  

4.11. Szakács munkaköri leírása 

Dolgozó neve:……… 

Dolgozó szakképzettsége: középfokú szakács szakmunkás képesítés 

Munkaköri  beosztása: szakács 

Besorolási kategóriája: B vagy D 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: 40 óra 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 

A megfelelő végzettség és az Egészségügyi Kiskönyv érvényes bejegyzése nélkül a munkakör nem 

tölthető be.  

az ÁNTSZ előírásainak megfelelő konyhatechnológiát és higiéniás előírásokat betartani és 

betartatni köteles, ezért felelőséggel tartozik. 

A dolgozó a konyha teljes felszereléséért és eszközeiért teljes anyagi felelőséggel tartozik. 

Eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz) a konyháról kiadni tilos! 

A konyháról elvitelre ételt csak előző nap leadott ételhordóban lehet kiadni. Az ételhordókat az 

ebédeltetés megkezdése előtt kell elkészíteni és az arra kijelölt helyen tárolni. Ételhordás csak a gazdasági 

bejáratnál lehetséges! 
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Ételt kiosztani csak jegy ellenében szabad. 

Amennyiben a kiosztott étel mennyisége és a leadott jegyek száma nem egyezik meg, úgy a dolgozó 

anyagi felelősséggel tartozik. 

A dolgozó hibájából az ételben esetlegesen bekövetkezett károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

A közvetlen felettese az élelmezésvezető. 

Beosztottai a konyhára beosztott szakmunkások és kisegítő alkalmazottak. 

Azonos munkakörben dolgozó munkatársa betegségének esetén, annak helyettesítésével az 

élelmezésvezető utasítása alapján megbízható. 

Munkaidő tartama: ……………… 

A dolgozó munkaidő kezdése előtt 10 perccel a konyhában munkára alkalmas állapotban megjelenni 

köteles.  

A munkát csak az előírásoknak megfelelő higiénikusan tiszta munkaruhában szabad végezni. 

Munka- és védőruha ellátás a Munkaügyi Szabályzat előírása szerint biztosított. 

Feladat részletezése: 

- gondoskodik az étlapon szereplő ételek mennyiségben, minőségben megfelelő és előírt időre történő 

elkészítéséről 

- összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét 

- a részfeladatok meghatározása a konyhai személyzetére vonatkozóan 

- figyelemmel kíséri a konyha berendezésének, felszerelésének, edényeinek állapotát, a szükséges 

javításokra, pótlásokra, karbantartási munkákra felhívja az élelmezésvezető figyelmét 

- gondoskodik a konyha gazdaságos üzemeltetéséről, a maradékokról, a hulladék megfelelő tárolásáról 

- az intézmény rendezvényein való részvétel az élelmezésvezető utasításainak megfelelően 

- az ebédhez szükséges nyersanyagok kivételezése 

- a hús feldolgozása és előkészítése 

- az ebéd elkészítése 

- gondoskodik az elkészült ételek előírásoknak megfelelő készen tartásáról (a tálalásig), illetve elvégzi az 

ételek szakszerű az adott étel jellegének megfelelő tálalását. 

Munkáját a legjobb tudása szerint köteles végezni. 

Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

A vezető szakács a tárgyhó első napjáig, az élelmezésvezető által kerül kijelölésre. 

Nyíregyháza, 200... .............. hó   ..........  nap 

A fentieket tudomásul vettem és aláírásommal elfogadom. 

 

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

dolgozó aláírása        munkáltató aláírása 

4.12. Konyhai kisegítő munkaköri leírása 

Dolgozó neve:……… 

Dolgozó szakképzettsége: 8 általános iskolától betölthető 

Munkaköri  beosztása: konyhai kisegítő 

Besorolási kategóriája: ….. 

Munkavégzés helye: Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza Iskola út 2  

Heti kötelező munkaideje: …. óra 

Munkabére és egyéb járandóságai: Munkaszerződése alapján 

Egészségügyi Kiskönyv érvényes bejegyzése nélkül a munkakör nem tölthető be. 

Mindkét műszak a konyháról elvitelre ételt csak úgy adhat ki, ha a tanuló előzőleg ételhordót leadott. 

Eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz) a konyháról kiadni tilos! 

Ételt kiosztani csak jegy ellenében szabad. 

Amennyiben a kiosztott étel mennyisége és a leadott jegyek száma nem egyezik meg, úgy a dolgozó 

anyagi felelőséggel tartozik. 

A dolgozó a rábízott eszközökért anyagi felelőséggel tartozik. 

A közvetlen felettese az élelmezésvezető és a részfeladatok meghatározásában a  mindenkori szakácsnő. 
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Azonos munkakörben dolgozó munkatársa betegségének esetén, annak helyettesítésével az 

élelmezésvezető utasítása alapján megbízható. 

Feladat: 

Első műszak:      Második műszak: 

- reggeli készítés - tálalás, mosogatásban való részvétel   

- tízórai készítés      - uzsonna készítés    

- előkészítő munkában részvétel    - vacsora készítés 

- tálalás, mosogatásban való részvétel    

Első műszak 

Munkaidő beosztása:  …………… 

A dolgozó a munkaidő kezdése előtt 10 perccel a konyhában munkára alkalmas állapotban megjelenni 

köteles.  

A munkát csak az előírásoknak megfelelő higiénikusan tiszta munkaruhában szabad végezni. 

Feladat részletezése: 

- a kenyér és pékáruk átvétele és ellenőrzése mennyiségileg és minőségileg 

- a tej és tejtermékek átvétele és ellenőrzése mennyiségileg és minőségileg 

- az étlapnak megfelelően a reggeli elkészítése, tálalása 

- reggeliztetés utáni mosogatás és konyhatakarítás,  

- az általános iskolások részére tízórai elkészítése és kiosztása 

- részvétel az ebéd előkészítési munkálataiban 

- a nyersanyag kivételezése a másnapi reggelihez és tízóraihoz 

- a konyhához tartozó iroda, folyosó és raktár helyiségek takarítása 

Munkáját a legjobb tudása szerint köteles végezni. 

Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Második műszak: 

Munkaidő beosztása: …………….. 

A dolgozó a munkaidő kezdése előtt 10 perccel a konyhában munkára alkalmas állapotban megjelenni 

köteles.  

A munkát csak az előírásoknak megfelelő higiénikusan tiszta munkaruhában szabad végezni. 

Feladat részletezése: 

- részvétel az ebéd előkészítési munkálataiban 

- a nyersanyag kivételezése az uzsonnához és a vacsorához 

- az elkészült ebéd tálalásában segíteni a szakácsnő irányításával 

- ebéd utáni mosogatás és konyhatakarítás- az általános iskolások részére uzsonna elkészítése és kiosztása 

- a vacsora elkészítése, tálalása 

- vacsora utáni mosogatás, konyhatakarítás  

- a műszak befejeztével a dolgozó köteles a konyhát és a hozzátartozó helyiségeket kifogástalan 

állapotban hagyni 

Munkáját a legjobb tudása szerint köteles végezni. 

Elvégzi mindazon munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amivel felettese megbízza. 

Munka- és védőruha ellátás a Munkaügyi Szabályzat előírása szerint biztosított. 

Nyíregyháza, 200. .............. hó   ..........  nap 

A fentieket tudomásul vettem és aláírásommal elfogadom. 

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

dolgozó aláírása        munkáltató aláírása 

 4.13. Házmester feladata 

Feladatait  külön szerződés tartalmazza.  
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2. számú függelék 

 

A Luther Márton Evangélikus Kollégiumba érkezők 

belépés- illetve benntartózkodás rendje 

 

A kollégiumot kinyithatja: 

- a házmester 

- az igazgató 

A riasztó berendezést a házmester illtetve az igazgató kezelheti. 

I. Első beérkezők lehetnek az intézmény dolgozói: 

- igazgatótanács elnöke 

- igazgató 

- nevelőtanár 

- a szolgálatba lévő portás 

- takarító 

- gondnok 

- ügyviteli és technikai alkalmazottak 

II. A tanulók belépése a kollégiumba. 

Tanuló csak akkor léphet a kollégiumba, ha legalább egy felelős dolgozó már benn 

tartózkodik. Hétvégi érkezéskor köteles feliratkozni a portán kihelyezett beérkezési ívre. 

Hétvégi illetve szünetek előtti távozáskor ugyancsak feliratkozik a távozási ívre. 

- A kollégisták reggel 8.00-12.00-ig a kollégiumban csak betegség, lyukasóra  vagy 

külön igazolás és engedély alapján tartózkodhatnak, melyet a tanári ügyeletesi naplóba és 

a portás füzetbe be kell jegyezni. 

III. Idegenek belépése a kollégiumba szorgalmi időben. 

- A szülő a tanuló érkezésekor a tanulóval együtt felmehet a hálószobájába. Ez 

kiköltözéskor is érvényes. A szülő csak a kimenő illetve szabadidő idején tartózkodhat 

gyermekével együtt a lakószinteken. A csoportos foglalkozásokat nem zavarhatja. 

- Bármely idegen látogató, ha az intézmény dolgozóját keresi, pl. igazgatót, 

gondnokot, élelmezésvezetőt, stb. a portás az illetőt telefonon értesíti, és kihívja az 

előtérbe a keresett személyt. Ezután az idegen a kollégiumi dolgozó kíséretében benn 

tartózkodhat. A portás a portásnaplóba bevezeti az idegen személy nevét, érkezésének és 

távozásának időpontját. 
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1. Bevezetés 

A Luther Márton Evangélikus Kollégium szervezeti egységeiben vezetékes és mobil telefont is biztosít, 

melynek használatát és költségtérítését ezen rendelkezés szabályozza. Jelen rendelkezés alapját képezi a 

2006. szeptember 1.-én életbelépő Személyi jövedelemadó Törvény (továbbiakban Szja. tv.)  

2. A Rendelkezés hatálya kiterjed 

2.1. Mobiltelefon 

A rendelkezés az Intézményünk a vezetői (gazdasági vezető, intézményigazgató, élelmezésvezető) 

részére, kizárólagos használatra mobil készüléket biztosít. A kollégium gazdasági irodájába mobil 

készüléket ad és ezek használatára és annak költségtérítésére, valamint a magáncélú telefonhasználatra 

terjed ki.  

2.2. Vezetékes telefon 

A szabályzat a szervezeti egységei számára vezetékes telefont is biztosít. Jelen szabályzat a dolgozói által 

magáncélból használt vezetékes telefonok használatára, a magáncélú használat térítésére, és 

elszámolására terjed ki.  

3. Általános rendelkezések 

3.1. Mobiltelefon 

A kollégium igazgatója, az élelmezésvezető és a kollégiumban található mobiltelefon az intézmény 

tulajdonát képezik. A gazdasági vezető mobilkészüléke a dolgozó saját tulajdonát képezi. A készülék 

használója köteles azt a használati utasításban leírt módon, rendeltetésszerűen használni. A nem 

rendeltetésszerű használatból eredő kárért a használó anyagi felelősséggel tartozik. 

A készülék használata a vezetői megbízatás időtartamára szól. A használatra jogosult személy 

megbízásának megszűnése vagy visszavonása esetén köteles haladéktalanul visszaadni az intézménynek 

és az időarányos költségelszámolásnak azonnali hatállyal eleget tenni.  

Az intézmény tulajdonát képező mobil telefonkészüléket használó vezető /dolgozó/ munkaszüneti 

napokon és ünnepnapokon (szabadságuk ideje alatt is) reggel 8 órától este 16 óráig kötelesek 

készülékeiket állandóan bekapcsolt, üzemképes állapotban tartani. A jelzett időpontban történő 3 

sikertelen elérés után megszűnik a mobil telefon használat joga. 

Intézményünk minden szervezeti egységben kötelező vezetni a hívásnaplót, melyben a mobil és vezetékes 

hívásokat rögzíteni kell.  

3.2. Mobilkészülék használat költségei  

Az intézmény vezetői a havi készülékhasználati díjnak (előfizetési és forgalmi díj) 20 %-át térítik.   Az 

alkalmazottak a hívásrészletező 1 főre eső részét és a magánbeszélgetés teljes díját és az alapdíj 

magánbeszélgetéshez arányosított részét. A szervezeti egységek a kimenő hívásaikról nyilvántartást 

vezetnek, melyből a magánhasználat megállapítható.   
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1. A RENDELKEZÉS  HATÁLYA 

A rendelkezés hatálya a Luther Márton Evangélikus Kollégium használatában lévő 

szolgálati járművek üzemeltetésére terjed ki, melyek a következők: 

 

sorszám rendszám típus 

1. XTJ-247 utánfutó 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2.1 A szolgálati jármű rendeltetése 

- szolgálati, hivatali feladatokkal kapcsolatos  szállítások biztosítása 

- az igazgató által egyedi elbírálás alapján, magáncélú igénybevétel.  

2.2 Felelősségek 

A gépjármű üzemben tartásáért, jogszerű és gazdaságos használatáért az üzem- és 

forgalombiztonsági, valamint környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki 

állapotáért, a bizonylati fegyelem megtartásáért és ezek ellenőrzéséért a Luther Márton 

Evangélikus Kollégium igazgatója, a gazdasági vezető, illetve a gépjármű használatával 

és ügyintézésével megbízott dolgozó a felelős. 

2.3 Gépjárműhasználat szabályozása 

A gépjárművek az ügyintézői, anyagbeszerzői, illetve szállítási feladatot is elláthatnak, 

ezért a műszaki meghibásodásukat az igazgató, vagy a gazdasági vezető felé azonnal 

jelenteni kell. 

A gépjárműveket csak az igazgató által kiadott belső vezetési engedéllyel rendelkező 

személyek használhatják. Az engedély visszavonásig érvényes. 

Az utánfutó használatánál, ügyintézéseknél, beszerzéseknél a takarékosságra kell 

törekedni, az összekapcsolt útvonalakkal, illetve összevont beszerzésekkel. 

Munkaidőn túl az utánfutót csak megfelelő vezetői engedéllyel, valamint rendkívüli 

munkavégzés esetén szabad igénybe venni. 

A szolgálati gépjárműveknek kötelező felelősség biztosítással kell rendelkezniük, 

amelynek megkötéséről, illetve folyamatos befizetéséről a gazdasági iroda gondoskodik. 

2.4  A gépkocsivezetők, ügyintézők feladatai és felelőssége 

Az gépjármű vezetésére engedéllyel rendelkező személy köteles az utánfutót indulás előtt 

gondosan átnézni, a közlekedés biztonsági berendezések állapotáról meggyőződni, a fék, 

irányjelző, világítás,  gumik állapotát ellenőrizni. 

Az észlelt hibát, sérülést azonnal jelentse a közvetlen vezetőjének. 

Csak kifogástalan műszaki állapotú járművel szabad a kollégium területét elhagyni! 

A gépkocsivezető az üzemeltetés során köteles betartani az üzemeltetés során a 

gépkocsira vonatkozó vezetéstechnikai, üzemeltetési és közlekedésrendészeti 

szabályokat. 

Alkoholos befolyásoltság, bódultság, gyógyszer káros hatása alatt gépjárművet még a 

Szolgálat területén belül is tilos vezetni. 
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